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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání je velmi komplexní, neboť vyžaduje sestrojení hardware i návrh vlastního algoritmu řešení rekonstrukce

dynamiky ručního psaní ze senzorických dat.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň práce je průměrná. Kapitoly na sebe dobře navazují a i jejich rozsah je adekvátní. Bohužel se

v textové části práce nepovedlo plně zhodnotit vše, co student musel implementovat a vyvinout. 
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po formální stránce lze v textu nalézt mnoho spíše drobných chyb. Například nestandardní uvádění rovnic

(rovnice stojí mimo větu a popis jednotlivých proměnných se nachází v odstavci před rovnicí), místy záměna
desetinné tečky a čárky, uvádění fyzikálních jednotek bez mezery. Taktéž se mi nelíbí použití anglických výrazů
jako je "stroke".

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Student k vypracování práce použil relevantní literární zdroje, které náležitě odcitoval. Převzaté části jsou

odlišeny od vlastních úvah studenta. Citace umístěné za konec věty jsou dle mého názoru nevhodné a zřejmě ne
zcela v souladu s normou. Taktéž není u citací nutné psát "převzato z X".

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizační výstup je jednoznačně nejlepší částí práce. Student zde musel zúročit své znalosti programování,

návrhu a výroby hardware a stejně tak musel vnést do řešení vlastní invenci při řešení problémů, který nastaly.
Výsledkem je zařízení v podobě pera, které obsahuje senzory, a kód pro 3D tiskárnu, jenž dokáže napodobit
dynamiku psaní. Senzory jsou připojeny k Arduinu, které se stará o záznam a analýzu dat.

8. Využitelnost výsledků
 Praktické využití tento prototyp zatím nemá, ale minimálně pero se senzory by bylo potenciálně možné využít pro

účely identifikace podle dynamiky podpisu. Pozitivně hodnotím i účast studenta na Excel@FIT a jeho další
aktivity spojené s touto prací.

9. Otázky k obhajobě
 Proč jste při řešení problému nebral v úvahu i možnost měření síly přítlaku?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Vzhledem ke komplexnosti zadání i velmi kvalitnímu realizačnímu výstupu se přikláním k prominutí nedostatků,

které má textová část, a celkově hodnotím práci jako výbornou.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 7. června 2019

 Orság Filip, Ing., Ph.D.
oponent
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