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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Splnění všech bodů zadání       

2. Vhodnost zvolené metody řešení       

3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       

4. Práce s literaturou a její citace       

5. Úroveň jazykového zpracování        

6. Formální úroveň práce       

7. Kvalita zpracování teoretické části       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Dosažené výsledky práce       

10. Přínos práce a její využití       

11. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem 41% shodnosti. Práce není plagiát. 

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Kontrola plagiátorství: Při automatické kontrole byla u některých Python souborů nalezena shoda až 

41%. Při ruční kontrole bylo shledáno, že jde pouze o volání standartních funkcí knihovny OpenCV 

a výpis tříd v datasetu, které jsou dané a neměnné.  U textové části práce shoda nepřesahovala 1%. 

Nejedná se tedy o plagiát. 

Teoretická práce obsahuje rešerši algoritmů jak klasických tak využívajících neuronové sítě. 

Student použil dostatek relevantních zdrojů, ale poměrně dost je jich internetového charakteru. 



 

Student v rámci práce vytvořil funkční program pro sledování osoby v obraze. Program využívá již 

předučených existujících architektur hlubokých neuronových sítí. Úspěšnost detekce a sledování je 

ale poměrně nízká. Student v závěru rozebírá možné příčiny neúspěchu algoritmu pro skutečné real-

time sledování osoby na embedded zařízení.  

Práce neobsahuje překvapivé výsledky ani nové postupy ale zadání splňuje a navrhuji hodnocení C. 

Otázky k obhajobě: 

Jaké byste navrhoval změny aby algoritmus pracoval skutečně v reálném čase?  
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