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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Posouzen, není plagiát, přestože byla nalezena podobnost (<1%) několika vět se dvěma dokumenty 

uvedenými mezi referencemi. 

 

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 diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

B - velmi 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): 

Autor se ve své práci zabývá specifickou úlohou strojového vidění. Jedná se o téma aktuální 

vyžadující znalosti řady problematik - zpracování obrazu, strojové učení. Student prokázal slušné 

znalosti použitých metod. Většina práce má jasnou a přehlednou strukturu ale vyskytnou se občas 

pasáže působící kostrbatě až zmateně. Největším nedostatkem pak shledávám vyhodnocení 

navrženého algoritmu s velmi malým testovacím vzorkem a také chybějící podrobnější zhodnocení 



 

výpočetní náročnosti navrženého algoritmu. Nedostatky práce nehodnotím jako závažné. Ukazují 

spíše na nedostatek sil a času autora v závěrečné části práce.  
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