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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 se v práci zaměřuje na rozpoznávání obličeje v reálném čase s pomocí 

datových zdrojů z Kinektu a komerční knihovny Luxand. V práci představuje rozsáhlejší 

rešerši (37 stran) k dané problematice, popis implementace pro zpracování dat, uživatelskou 

dokumentaci k vytvořenému prototypu a kapitolu s experimenty shrnující naměřené rychlosti 

a přesnosti rozpoznávání s využitím různých metod.  

 

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 je psána čitelně, text je dobře organizovaný, angličtina je na celkem dobré 

úrovni (až na občasné drobné gramatické chyby), autor odkazuje na 40 zdrojů. Doporučil 

bych pár námětů do budoucna. Existují různé přístupy pro rychlé hledání k nejbližších 

sousedů (LSH, metrické indexy, atp.), takže rychlost hledání by nemusela být zásadní 

problém, pokud by vysokodimenzionální reprezentace poskytovala přesnější výsledky. Do 

rešerše by bylo také dobré zahrnout metody založené na hlubokém učení. U experimentů by 

bylo zajímavé zaměřit se také na části výpočtu, kde se srovnávané metody liší. 

 

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         
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Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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