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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Provedením se jedná o velmi jednoduchou aplikaci. Student si nemusel vyhledávat informace nad základní

rámec vyučovaných témat.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Všechny body zadání sice možná formálně byly splněny, ale pouze nekvalitně a v minimálním rozsahu. Pokud

měla být výsledkem užitečná aplikace, pak zadání splněno nebylo. Nebyla nijak vyhodnocena efektivnost
vyhledávání, ani vhodnost prezentace výsledků a celkově uživatelského rozhraní.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce sice počtem stran splňuje požadovaný rozsah, ale Kapitola 2 Digitální fotografie (str. 2-11) obsahuje

většinou nerelevantní informace, které nejsou dále v práci využity. Kapitola 3 Existující programy (str. 12-19) není
příliš informačně hodnotná a její další využití při návrhu vlastní aplikace je minimální. Samotné práci studenta se
věnují pouze strany 20-26.

4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Struktura práce má mnoho nedostatků a čtenář příliš nepochopí, jak vytvořená aplikace funguje. Kapitoly 2 a 3

jsou většinou zbytečné. Informace v Kapitole 3 by měly být prezentovány efektivněji a s nějakou logickou
strukturou. Kapitola 4 Návrh Programu dostatečně nevysvětluje, co a jak aplikace dělá. Vůbec neobsahuje návrh
aplikace v návaznosti na nějaké způsoby použití nebo uživatele. Kapitola 5 se snaží vysvětlit funkci aplikace
pomocí chování metod a funkcí, což téměř znemožňuje pochopení pro čtenáře.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formální i jazyková úroveň práce je bez větších nedostatků, ale i bez výraznějších kladů. Nevhodné je dělení

textu obrázky a používání obrázkových seznamů.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce se odkazuje celkově na 32 zdrojů. Až na tři knihy o digitální fotografii se jedná o webové zdroje různé

kvality. Odkazy v textu jsou většinou na konci odstavců (občas vět), nebo jako: "Při psaní této sekce jsem
vycházel z těchto zdrojů [24, 25, 12].".

7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Vytvořená aplikace je velmi jednoduchá a její funkčnost je velmi minimalistická. Vhodnost pro nějaký způsob

použití nebo konkrétní uživatele nebyla vůbec vyhodnocena. V práci se o testování pouze píše, že "nebyly
nalezeny žádné chyby, které by ovlivňovaly běh programu". Zdrojové kódy obsahují magické konstanty a
neobsahují moc komentářů.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem je jednoduchá aplikace, která pravděpodobně není dále využitelná. Práce neposkytuje žádné

poznatky. 
9. Otázky k obhajobě
 Na základě čeho přesně se vyhledávají duplicity fotografií?

Jaká je rychlost vyhledávání duplicit například pro 10 tisíc fotografií?
Kdo je předpokládaným uživatelem a jaké je předpokládané typické použití?
Jakým způsobem uživatel využije aplikací poskytnuté informace?

10. Souhrnné hodnocení 51 b. dostatečně (E)
 Jedná se o práci na hranici přijatelnosti a komise by měla zvážit, jestli splňuje minimální požadavky. Samotná

aplikace působí nedotaženě a velmi jednoduše. Informačně hodnotná je jen menší část textu práce a čtenář se
musí velmi snažit, aby pochopil, co student vytvořil a proč. Práce postrádá hlubší analýzu úlohy, návrh
uživatelského rozhraní i vyhodnocení. 

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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