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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 

stránce): 
 

Práce se zabývá poměrně zajímavou a aktuální problematikou rozpoznávání obrazových 

vzorů. Lze konstatovat, že navzdory časové tísni, student v omezené míře, ale přece jen splnil 

zadání úkolu. Práce je po stránce jazykové, stylistické i formální na uspokojující úrovni. 

Výsledky práce jsou v této fázi jen obtížně využitelné v technické praxi či výuce. Práce má 

většinou kompilační charakter, praktická část práce se více omezuje na řešení nevýznamných 

problémů programovacích postupů, ale uniká zde popis způsobu analýzy a následné volby 

algoritmů. Množství tabulek se v práci jeví jako redundantní. 

Práce obsahuje jen určité množství malých opomenutí. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 

1) Jakým způsobem byly využity analýzy vedoucí k zobrazení obrázků ve formuláři 

programu? 

2) Jaký jiný algoritmus by bylo možné použít na porovnání značek? 

3) Jakým způsobem by se daly na rozpoznávání značek použít prvky umělé inteligence. 

 

Strukturované hodnocení práce: 
 

Kritérium 1 2 3 4 

Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)     

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     

Závěry práce, jejich formulace a originalita     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) dobře 



Hodnocení: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 - nevyhověl 
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