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1. Splnění požadavků zadání.
Cílem práce byla implementace nástroje pro automatické vyhodnocování papírových testů. Práci
považuji za středně náročnou, spíše implementačního charakteru. Body zadání byly splněny.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Text práce je logicky strukturován, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Formální stránka práce má
jisté drobné nedostatky. V textu se vyskytují překlepy, a ne vždy je text zformátován korektně
(chybějící formátování do bloku, zvýraznění části textu v hlavičce, reference na kapitolu 0 apod.)
Vložené obrázky a diagramy jsou místy zbytečně velké (např. str. 20). Obrázky a diagramy mohly být
zpracovány lépe.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem diplomové práce je funkční aplikace, která byla otestována na reálných datech a vykazuje
chybovost nižší, než byla vyžadována zadáním.
V textové části jsem narazil na několik nesrovnalostí, např. odstavec 6.1.3 mi nedává smysl a není mi
jasné jaká aplikace je popisována (má se vložit na Windows Store). V popisu implementační fáze je
zmíněno, že "při opakovaném načtení stejného QR kódu, knihovna tento QR kód vyhodnotí různě".
To by znamenalo, že pro identický vstup knihovna vrací rozdílné výsledky, což je zvláštní. Zřejmě se
tím myslí opětovné skenování stejného listu.
Kódy vložené v textu práce se mi zdají ne vždy vhodně volené. Např. ukázka na str. 15 je dosti
triviální. Zajímavější by bylo programově zjišťovat, zda-li je kód s vloženou grafikou ještě stále
rozpoznatelný, nebo ne.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, jejím účelem je zjednodušit vyhodnocování papírových testů.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny odpovídají řešené problematice. Student cituje velký počet online zdrojů. V případě
zpracování obrazu by se dalo jistě najít mnoho monografií, věnující se této oblasti.
Z pohledu citací se mi zdá nešťastné uvádět reference stylem "V této kapitole jsem vycházel z ...".
Uvedené online citace mohly mít nějaký název, ne jen URL.

6. Otázky k obhajobě.
1) V kapitole 6.3.2. popisujete vyrovnávání nalepeného QR kódu. Použité knihovny neumí pracovat s
libovolně natočeným QR kódem ?
2) Nebylo by vhodnější používat pro detekci obrazy nekomprimované ztrátovou kompresí, tak aby
nebyl obraz degradován ještě před samotným rozpoznáním (např. formát PNG) ?
3) Čím si vysvětlujete chyby při čtení QR kódů ? Domnívám se, že naskenované dokumenty jsou
dostatečně kvalitní zdroj pro rozpoznání. Jak byla nastavena míra redundantních dat v QR kódu ?

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.
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