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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Vytvořená aplikace nepodporuje příliš "efektivní" výběr z duplicitních fotografií. Vyhodnocení aplikace je velmi

omezené. Aplikace nijak nepracuje s kvalitou fotografií.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
  Kap. 3 "Nástroje pro vývoj aplikace" je v kontextu práce naprosto zbytečná.
4. Prezentační úroveň předložené práce 62 b. (D)
 Celkově je práce pochopitelná, ale některé části příliš nenavazují a některé potencionálně duležité informace jsou

zamlčeny. Některé informace jsou na nečekných místech. 

Čtenář se například může poměrně divit, proč čte Kap. 2.1 Archivace a jak je relevantní  Kap. 3. Naopak jsem
poměrně tápal, jak se z předchozího textu vydestilovaly požadavky na aplikaci (Kap. 5.1), jak se tyto požadavky
konkrétně promítnuly v návrhu aplikace, podle jakých konkrétních EXIF informací se vyhledávají duplikáty a pro
jaké a jak upravené fotografie může vyhledávání duplikátů fungovat.  Kap. 6 Implementace ve skutečnosti hlavně
popisuje uživatelské rozhraní aplikace, takže by asi měla být součástí předchozí části "Grafické rozhraní". Navíc
celá kapitola je čistě popisná bez odůvodnění navženého UI, naznačení jeho vztahu k požadavkům nebo
příkladům použití. Překvapivě je způsob vyhledání duplicit popsán zároveň s uživatelským rozhraním v  Kap. 6.2.
Testovací scénáře z Kap. 5 nejsou v textu dále zmíněny kromě závěru. 

5. Formální úprava technické zprávy 66 b. (D)
 Práce je po jazykové stránce průměrná, ale osahuje výraznější typografické a formální nedostatky. Překvapivé

je, že všechny obrázky jsou rastrové včetně grafů. Obrázky nejsou odkazovány z textu a dělí tok textu na stránce.
Nevhodné jsou i odrážkové seznamy v Kap. 7.2, 7.4 a 5.2 (str. 21-23). Tajemně působí čísla na stránce 33
(5.1743 a 10.4117). Chaoticky působí strana 29.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Práce odkazuje celkem 28 zdrojů, z čehož jsou většina webové stránky, blogy, aplikace a knihovny. Úplně chybí

zdroje o vyhledávání duplicit fotografií.

V textu jsou odkazy uváděny zpravidla na konci odstavců a vět. Obrázky student pravděpodobně převzal nebo
upravil bez uvedení zdroje (2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4).

7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Vytvořená aplikace je schopná vyhledat duplicitní fotografie. Uživatelské rozhraní je ale velmi strohé a

neefektivní. Samotné vyhledání duplicit je nečekaně neefektivní a velmi jednoduchou změnou by bylo možné jeho
kvadratickou složitost redukovat na lineární (v testech zpracování 800 fotografií trvalo 21 minut). Při zběžném
vyzkoušení aplikace v několika situacích padala.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená aplikace pravděpodobně nenajde další uplatnění bez zásadních úprav.
9. Otázky k obhajobě
 Proč je vyhledávání duplicit tak pomalé?

Proč jste zvolil prezentaci výsledků vyhledání duplicit v aktuální podobě?
Máte nějaké reakce potencionálních uživatelů na aplikaci?
Jaké EXIF informace jsou spolehlivé pro vyhledávání duplikátů. Které úpravy a programy způsobí z
pohledu aplikace katastrofální změnu EXIF informace?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Student vytvořil poměrně jednoduchou aplikaci bez hlubší analýzy, odůvodnění a testování. Samotný text

obsahuje nedostatky, ale je stále přijatelný.
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V Brně dne: 1. června 2018
  .................................
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