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1. Assignment complexity average assignment
 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit systém, který umožní správu fotografií z různých zařízení

a jejich metadat, včetně detekce duplicitních fotografií. Aplikace je multiplatformní. Náročnost zadání odpovídá
požadavkům na bakalářské práce a hodnotím ho jako průměrně obtížné.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 80 p. (B)
 Technická zpráva má po obsahové stránce velmi dobrou úroveň, je psána srozumitelně a každý krok vývoje je

zde popsán podrobně. Nedostatky jsou pouze ve drobnostech - např. u ER diagramu by kardinality měly být na
obou stranách vztahových množin apod. Takových formálních nedostatků je však v  práci jen malé množství.
Práce je dobře strukturována a kapitoly na sebe dobře navazují.

5. Formal aspects of technical report 90 p. (A)
 Práce je psána velmi dobrou angličtinou, prakticky bez gramatických chyb a překlepů. Také typografická stránka

nevykazuje žádné nedostatky.
6. Literature usage 85 p. (B)
 Literatura dobře pokrývá celou problematiku a jednotlivé studijní prameny jsou řádně citovány v rámci textu

technické zprávy. K porušení citační etiky nedošlo a vlastní výsledky jsou jasně odlišeny od převzatých. Jediným
menším nedostatkem je formát některých zdrojů v seznamu literatry (č. 1 není jednotný se zbytkem, č. 17 je
zřejmě nesprávně).

7. Implementation results 90 p. (A)
 Výsledná aplikace je multiplatformní díky použití frameworku Electron. Je plně funkční a využitelná ke svému

účelu. Umožňuje organizaci fotografií z různých zařízení a práci s metadaty. Podporuje i detekci identických fotek
na základě času pořízení. Také samotný návrh aplikace je zpracován velmi pěkně.

8. Utilizability of results
 Přínosem práce je samotná aplikace, které v porovnání s existujícími řešeními přináší řadu výhod.
9. Questions for defence
 Detekce identických fotek zatím probíhá na základě času pořízení nebo názvu. Uvažovala jste detekci na

základě samotného obsahu fotografií? Co by to v praxi obnášelo?
10. Total assessment 85 p. very good (B)
 Technická zpráva i realizační výstup jsou zpracovány velmi pečlivě a na velmi dobré úrovni. Práce má jen

drobné, výše zmíněné nedostatky. Navrhuji proto hodnocení této bakalářské práce stupněm B (velmi dobře).
  
In Brno 18 August 2020
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