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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   Zadání práce bylo ambiciózní, avšak vzhledem k tomu, že již v zadání byly 

vytyčeny určité směry výzkumu, bylo na bakalářském studiu zvládnutelné. Při rozpoznávání 

nežádoucích video-sekvencí se podařilo dosáhnout nad rámec očekávání vysoké spolehlivosti. 

Na základě práce byl připraven příspěvek na tuzemskou konferenci Znalosti 2013. 

 

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   Vyjadřování použité v práci se často odchyluje od vědeckého stylu. Návaznosti 

mezi kapitolami a oddíly nejsou plynulé. Statistické pojmy a použitý klasifikátor (neuronová 

síť) jsou popisovány izolovaně od řešené úlohy a bez poukazů na jejich využití při řešení 

úlohy. Řešitel provedl důkladné experimentální vyhodnocení procesu učení klasifikátoru a 

vlivu výběru atributů na úspěšnost rozpoznávání. 

 

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   Rozpoznávání nežádoucích videosekvencí se podařilo realizovat v reálném čase 

již v prototypové implementaci videopřehrávače. Řešitel rovněž zkoumal možnosti základní 

paralelizace výpočtů na vícejádrové architektuře. 
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Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 13. červen 2013 Podpis 
 


