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1. Splnění požadavků zadání. 

Předložená práce odpovídá zadání.               

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Diplomová práce je logicky strukturovaná s návaznostmi k popisované problematice. Rozsah poměru 

teoretické části s vlastním vypracováním je dostatečný.  Jazyková stránky práce je dobrá. V práci byla 

použita obrazová dokumentace  v dostatečném rozlišení.  

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Testování funkčnosti navrženého řešení bylo provedeno a výsledky byly vyhodnoceny. Pro dosažení vyšší 

přesnosti je zapotřebí řádově 1000 vzorků.   

V práci je uveden zvolený hadrware a softwarem, ale nejsou uvedeny použadavky a rozhodovací 

mechanismu proč bylo zvoleno konkrétní řešení. Dále není jasné proč byla zvolena metoda Viola-Jones a ne 

realizace pomocí neuronových sítí. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Diplomová práce nepřínáší nové poznatky, což také nebylo jejim cílem. Předložené řešení má potenciál pro 

další využití nejen v lékařské praxi (jak bylo dimplomantem dostatečně prezentováno), tak také v komerční 

svéře.  A to například v podobě automatického systému evidence příchodů a odchodů zaměstnanců do a ze 

zaměstnáni. Dalším využitím předloženého řešení může být identifikace nežádoucích osob napr. u vstupů 

na fotbalové stadiony. Atd.  

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Diplomant zvolil vhodné studijní prameny, které se přímo vztahují k  tématu práce. Citace převzatých textů 

spoňuje požadavky na citace. Užítí odkazu na doplňující informace hodnotím jako dobrou praktiku.  

 

6. Otázky k obhajobě. 

Jaká technická, ekonomická, a jiná omezení musela být vzaná v  úvahu (dostupná technologie, finanční 

rozpočet, znalost programovacího jazyka atd.) pro volbu použitého hardwaru a softwaru. (požadavky a 

omezení) 

Proč bylo zvoleno rozpoznávání obličeje a ne např. rozpoznávání na základě geometrie ruky? (rozhodovací 

mechanismus) 

Proč byla pro diplomovou práci zvolena metoda Viola-Jones a ne realizace pomocí neuronových sítí? 

(rozhodovací mechanismus) 

 

7. Souhrnné hodnocení. 



Úroveň předložená práce je velmi dobrá. Diplomant prokázal nastudování problematiky biometrické 

identifikace člověka a problematiky výměny biometrických dat. V diplomové práci je také prokázáno, že 

diplomant provedl návrh řešení. Obrazová dokumentace v textu práce popisuje architektury formou 

blokových schémat.  Exitence realizovaného řešení byla prokázána v elektronické příloze práce. Diplomant 

také prokázal funkčnost navrženého softwarového řešení užitím funkčního testování a to jak pro Yale face 

databázi tak také na reálných snímcích. Bylo provedeno vyhodnocení testování a výsledky prezentovány.  
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