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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Student měl za úkol naimplementovat aplikaci pro zrakové vyhledávání 

(hledání konkrétního objektu v komplexní scéně), konkrétně se zaměřil na situaci hledání 

Gaborova filtru v růžovém šumu. Pro tuto úlohu byl v minulosti vytvořen formální model 

ideálního pozorovatele, který dosahuje lepších výsledků, než lidští pozorovatelé. Student 

měl za pkol tohoto pozorovatele naimplementovat a otestovat, zda je možné naučit strategii 

ideálního pozorovatele naivní subjekty. Student toto zadání splnil výborně, správně 

zanalyzoval data z experimentu a výsledky vhodně komentoval. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☐ ☐ 

Analýza ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Práce se dobře čte, student nejprve představil pojmy použité v práci, které 

nejsou běžné známé.Dále popisuje použitý model včetně designu experimentu a práce končí 

analýzou a diskuzí výsledků, včetně detailního rozboru limitace použitého přístupu. 

Vývojová dokumentace je strohá, nicméně pro účely páce dostačující. Uživatelské rozhraní 

aplikace obsahuje pěkně popsaný návod, jak se s aplikací pracuje.  
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář   Student implementoval několik komplexních algortimů z různých oblastí 

psychofyziky (obecný algoritmus pro generování šumu, Ideální Bayesovský pozorovatel, 

zpětná vazba v závislosti na odpovědi,..). Aplikace je stabilní. Komentování kódu by mohlo 

být lepší, ale jinak nemám výhrad k implementační části 

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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