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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání se věnuje poškozování syntetických otisků prstů. Metody poškození napodobují nemoci, které mají vliv na

reálné otisky prstů. Studium nemocí i práce se syntetickými otisky jsou velmi specifické oblasti výzkumu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno s drobným rozšířením. Otestováno bylo 250 otisků. Navíc bylo zjištěno, který příznak

jednotlivých nemocí má na otisk největší vliv.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce se pohybuje ve spodní hranici obvyklého rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Návaznost jednotlivých kapitol je v pořádku, rozsahy jsou také odpovídající. I přesto, že je práce zaměřena na

úzký okruh témat, jsou dobře uvedena a celkově je práce velmi dobře pochopitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Text je po typografické i jazykové stránce v pořádku s drobnými výhradami.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Výběr studijních pramenů je adekvátní, ačkoliv jich mohlo být i více. Student využil relevantní zdroje a odlišil své

úvahy a výsledky. Některé citace však neobsahují všechny autory a některé nejsou odkazovány v textu.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výsledná aplikace obsahuje pro obě nemoci velký počet parametrů jejichž úpravou lze vytvořit různě poškozené

syntetické otisky. Knihovny jsou použity v souladu s licenčními podmínkami. 
8. Využitelnost výsledků
 Práce navazuje na poznatky ohledně syntetických otisků prstů a jejich specifických poškození. Tyto poznatky

rozšiřuje o zcela nové způsoby poškození, vycházející z nemocí, které otisky prstů ovlivňují. Tyto otisky pak
mohou být využity pro vylepšení rozpoznávacích algoritmů či pro medicínské účely.

9. Otázky k obhajobě
 Může se stát, že bradavice bude na okraji získaného otisku a tak se projeví jen z části? Jak by ovlivnilo

navrženou metodu?
Je možné, že by se čáry na otisku silně napadeným atopickým ekzémem větvily? Jak by ovlivnilo
navrženou metodu?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Autor musel nastudovat podrobné informace o otiscích prstů, rozpoznávání otisků, generování syntetických

otisků a nemocech které otisky postihují. Práce je inovativní, přináší nové poznatky. Výborný realizační výstup,
podrobné experimenty nad rámec práce a obtížnější zadání převažuje nad drobnými nedostatky v textové části
práce.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2016
  .................................
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