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Cilem teto prace bylo navrhnout algoritmus pro porovnavani podobnosti znaku ceskeho
znakoveho jazyka a implementovat jej spolu s moznosti vyhledavani znaku na zaklade
neuplne informace o jeho podobc do stavajiciho slovniku ZNAK.

Autor pri feSeni vychazel z navrhu pro porovnavani znaku na zaklade jejich vychozi
pozice. Pfedkladane feseni rozsifuje tento navrh o moznost porovnavat nejen podobnost
vychozi pozice, ale pfedevsim vzajemnou podobnost pohybu rukou v prostoru behem
znakovani. Pro rozpoznani mensich odlisnosti v pohybech pfi znakovani se zajfmavou
ukazala navrzena korekce vychozich pozic rukou. Diky ni jsou oba znaky pfi porovnavani
transformovany do shodne vychozi pozice. Pohyb v prostoru v absolutnim slova smyslu je
sice korekci zkresleny, ale podobnost dvou pohybu pro porovnani je zachovana.

Implementace algoritmu umoznuje snadno a pfehledne zobrazovat nejpodobnejsi znaky
ke znaku vybranemu. Pro dosazeni tohoto cile byly pouzity tzv. kategorie, ktere ve slovniku
dovoluji modelovat mnoziny symbolu a vzajemne vztahy mezi nimi. Samotne rozhrani,
poskytovane kategoriemi, bylo behem implementace v mnohem zobecneno a rozsifeno.
Nabizi tak vice moznosti pro dalsi obohacovani funkci slovniku. Puvodni algoritmus na
vyhledavani znaku podle tvaru ruky a pozice znakovani byl zcela nahrazen. Nyni je mozne
mnohem pfesnejsi vyhledavani na zaklade tvaru ruky, jeji orientace, pozice a pohybu
v prostoru.

Navrzeny algoritmus byl prubezne testovan a optimalizovan tak, aby dokazal co
nejpfesneji identifikovat tzv. minimalni pary znaku, tedy znaku, ktere se lisi jen jednou
z nekolika charakteristik, a jsou proto snadno vzajemne zamenitelne. Seznam vhodnych
minimalnich paru znaku byl konzuttovan s Ustavem ceskeho jazyka a teorie komunikace na
FF UK, ktery se zabyva vyukou ceskeho znakoveho jazyka pro Neslysici.

Provedene testy ukazuji, ze navrzene feSeni dava velmi dobre vysledky a vyrazne
pfedci jak dosavadni algoritmus ve slovniku, tak puvodni navrh, ze ktereho autor vychazel.
Diky dilcim upravam puvodniho navrhu a empiricky urcenym parametrum modelu dava lepsi
vysledky i pfi pouziti samotne vychozi pozice znakovani a zanedbani pohybu.

Text prace je psan pfehledne a krome popisu samotneho algoritmu, zpusobu testovani a
jeho vysledku dava ctenafi srozumitelny uvod do problematiky ceskeho znakoveho jazyka a
pouzite notace.

Domnivam se, ze prace splnuje vsechny kladene pozadavky. Nemam k ni zadne
zavazne pripominky a doporucuji ji uznat jako praci diplomovou.
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