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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Kapitola popisující Sudoku by mohla být umístěna hned na začátek aby bylo jasné, k čemu práce vlastně

směřuje. Jinak je práce napsána logicky dobře a snadno se čte. Jednotlivé kapitoly jsou hodně členěné. V
kapitole 4.2 popisující eliminační techniky pro Sudoku se několikrát stalo, že odkazy na políčka hracího pole
odkazovaly jinam než měly, což je způsobeno nepozorností při psaní technického textu. Chybí informace o již
existujících řešeních.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 V práci se vyskytuje menší množství překlepů a jazykových nekorektností. Jako problematické lze vnímat použití

ratastrových obrázků i tam, kde by bylo možné využít jejich vektorovou podobu. Při tisku práce patrně nastal
nějaký problém, kdy stránky nemají správnou velikost a text není dobře čitelný. Často je tak těžké od sebe odlišit
znaky jako +, -, =, ...

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Citovaná literatura je relevantní a správně použita.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výsledkem práce je mobilní aplikace pro systém Android. Aplikace funguje spolehlivě, až na případy, kdy

selhávají algoritmy počítačového vidění pro správnou lokalizaci herního pole a následnou klasifikaci znaků.
Algoritmy jsou však navrženy dobře a selhávají jen v případech špatné viditelnosti apod. Aplikace prošla
iterativním vývojem, při kterém byly odladěny chyby.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace není zveřejněna na Google Play. V případě zveřejnění by si pravděpodobně nalezla své uživatele,

protože dostupné aplikace nemají příliš vysoká hodnocení. O to zajímavější by mohlo být porovnat úspěšnost
detekce oproti těmto dostupným řešením.

9. Otázky k obhajobě
 Proč jste aplikaci nezveřejnil na Google Play?
10. Souhrnné hodnocení 77 b. dobře (C)
 Celkově se jedná o zajímavou práci kombinující počítačové vidění a mobilní aplikace. Výsledný dojem kazí hůře

napsaná technická zpráva a chybějící porovnání s existujícími aplikacemi se stejným zaměřením.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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