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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student navrhl a popsal systém pro rozpoznání hodnot karet ve hře Žolíky. Navržený systém implementoval a

vzevrubně vyhodnotil. Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je obvyklého rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Technická zpráva je strukturována mírně nelogicky. Nesouvisející kapitoly (kap. 2) jsou spolu strukturovány do

kapitol, pozice kapitolu 4.3 je mírně nelogická. Text obsahuje množství irelevantních informací (dlouhý popis OS
Android, předávání karetních pravidel z generace na generaci, ...) a zároveň předpokládá expertní znalost že piky
a listy respektive srdce a "červené" jsou stejné druhy karet. Úvod je relativně krátký a celkem irelevantní,
neobsahuje obvyklý odstavec s popisem obsahu následujících kapitol.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Po typografické stránce je práce podprůměrná, místy jsou odstavce zarovnané doleva namísto do bloku, text je

sázen bez dělení slov, některá slova jsou chybně sázena za okraj řádku. Vyskytují se sirotci (osamocené entity
na začátku stránky), tabulka 4.1 přetéká za okraj textu.

Po jazykové stránce je práce v pořádku. Anglický abstrakt je trochu kostrbatý.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce cituje malé množství zdrojů (6), místy ne velmi relevantních (pravidla karetních her, statistiky prodeje

mobilních telefonů). Zdroje jsou v práci umístěné ne zcela lokálně, člověk je musí hledat. Detektory zájmových
bodů nejsou citované vůbec, kapitola o algoritmu AdaBoost sice obsahuje jména autorů ale citace chybí.
Obrázek 2.8 se zdá být převzatý, odkaz na zdroj chybí.

7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Realizačním výstupem je aplikace, rozpoznávající hodnoty karet pomocí navrženého systému klasifikace.

Aplikace nedokáže rozpoznat všechny karty (ve hře Žolík nedokáže rozpoznat Žolíky). Vyhodnocení přesnosti
rozpoznání bylo z nějakého provedeno na dvou různých telefonech, zřejmě s různými vstupními obrázky -
výsledky jsou pochopitelně různé. Lepší by bylo nějaké vyhodnocení v podobě confusion matrix apod..

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci implementačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 Na diagramu 4.1 se tok programu větví na dva proudy. Znamená to vícevláknové zpracování?

Pokud ne, detekce je velmi pomalá (cca 15 nebo 8 vteřin na mid / high end telefonu). Nebylo by lepší
detekovat obličeje jen pokud je to potřeba (při nalezení karty hodnoty 2)? Změnila by se tím nějak
úspěšnost detekce?
Zkoušel jste detekovat přímo hodnoty karet pomocí AdaBoost klasifikátoru? Nebylo by to přesnější i
rychlejší?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Práce se zabývá detekcí a rozpoznáním hodnoty hracích karet v obrazu s cílem počítání skóre ve hře Žolíky, v

rámci mobilní aplikace. Text práce je mírně nepřehledný a obsahuje množství "vaty", aplikace je relativně pomalá
(detekce a rozpoznání čtyř karet na trvá na high ned telefonu 8 vteřin), vyžaduje manuální označení Žolíků a
uživatelské rozhraní neumožňuje uživateli efektivně opravit chybné detekce - je tedy prakticky nepoužitelná.
Vyhodnocení je jen velmi základní, není zřejmé zda je navržený způsob rozpoznání hodnoty karet vhodný.
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