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1. Zadání závěrečné práce.
Práci lze hodnotit jako náročnou, neboť se zabývá návrhem a realizací software pro identifikaci
člověka podle stylu jeho chůze. Bakalářská práce nenavazuje na předcházející diplomové a
bakalářské práce řešící identifikaci člověka podle stylu chůze v minulosti na Katedře informatiky FEI
VŠB TU Ostrava.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své práce pracoval samostatně, velmi aktivně a byl systematický. Své dílčí
řešení pravidelné konzultoval a na konzultace byl vždy připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena ve značném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student, po seznámení se s biometrií se zabývá studiem metod požívaných pří rozpoznání
charakteristik chůze u člověka a se zaměřením na jeho identifikaci. Po mnoha experimentech
zpracování a analýzy obrazů dospěl k závěru, že identifikace lidí na základě jejich chůze ze sekvence
statických obrazů je příliš zdlouhavé. Dále v práci uvažoval i o použití neuronových sítí. V práci řešil
otázky spojené s eliminací pozadí s cílem dosažení lepší ohraničení kontury postavy osoby. Ze
získaných dat o chůzi jedince a jejich následné porovnávání s databázi známých chůzí byla provedena
identifikace analyzované osoby. V další části své práci se zabývá i možností použití programu při
hodnocení výsledků rehabilitace u pohybově postižených osob.
V závěru své práce se student věnoval hodnocení dosažených výsledků a nastínil možnosti dalšího
vylepšení aplikace.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým
účelům.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Přiměřeně rozsahu a zaměření práce. Výběr použité literatury odpovídá zadání práce. Převzaté části v
bakalářské práce nejsou řádně označeny a odlišeny od vlastních výsledků. Chyby citace v textu práce,
což snižuje celkový dojem z jinak velmi kvalitní práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o práci zabývající se studiem metod při rozpoznání člověka na základě jeho stylu chůze.
Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým účelům.

8. Otázky k obhajobě.
Na tomto místě bych se chtěl studenta zeptat, s jakými problémy se setkal při hodnocení výsledků
rehabilitace u pohybově postižených osob.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 18.05.2014 prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.


