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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Problematika kategorizace fotografií podle obsahu je stále vědecky živé téma a v posledním desetiletí prošla

velkým vývojem. V rámci bakalářského studia není vyučována a proto musel student vše sám nastudovat.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání jsou splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Autor zvolil rozumnou úroveň rozboru problematiky a převzaté teorie. Některé pasáže méně podstatné z pohledu

zvoleného řešení (např. princip neuronové sítě) mohl vynechat. Naopak Kapitola 3 věnovaná současným
aplikacím mohla jít do větší hloubky. Autor prezentuje výsledky světových výzkumných skupin na datové sadě
Pascal VOC Challenge, ale příliš nediskutuje metody, které dosáhly nejlepších výsledků.

4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Technická zpráva je dostatečně přehledná a pro čtenáře dobře pochopitelná. Menší nedostatky vidím v:

nepříliš šťastném umístění návrhu experimentů v Kapitole 4;
nejasně formulované cíle práce v Návrhu řešení;
nedostatečně popsáné experimenty a výsledky (počet fotografií v testovací a trénovací sadě, počet
klasifikovaných kategorií, vyhodnocení úspěšnosti při klasifikaci do více kategorií, apod.).

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Až na drobné chyby a překlepy je jazyková úprava v pořádku a text je čtivý a dobře pochopitelný. Mezi drobné

nectnosti technické zprávy patří odkazy na literaturu mimo větu "za tečkou".
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Studijní literatura je velmi široká a pokrývá většinu potřebných témat. Je škoda, že pouze minimum článků k

tématu kategorizace fotografií je čerstvějších jak 2010.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Řešení je postaveno výlučně na knihovně OpenCV, kterou však vhodně využívá. Vytknul bych nedostatečné

strukturování zdrojového kódu, vše je napěchováno do jednoho .cpp souboru!
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, která nepřináší nové poznatky. Provedené experimenty jsou základní,

pro odhad vhodných parametrů klasifikátoru. Experimentální část mohla komplexněji porovnat různé typy
deskriptorů, strategie detekce/výběru klíčových bodů, apod.

9. Otázky k obhajobě
 Jak jsou uchovávány natrénované slovníky a BoW? Obrázek 4.1 naznačuje použití komprese, což není

nikde popsáno.
Vysvětlete pojem "váha pravděpodobnosti" (algoritmus K-means++, str. 8).
Do kolika kategorií jste fotografie klasifikoval a jak jste vyhodnotil celkovou average precision uváděnou v
tabulkách 6.2, 6.3, atd.

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Pan Němec velmi dobře uchopil obtížnější téma, dokázal se v něm dostatečně zorientovat, vytvořit funkční řešení

s klasickou Bag of Words koncepcí a nezapomněl ani na experimentální část práce. Pokud by se pokusil
prostudovat a realizovat i některé pokročilejší modifikace základního přístupu, mohl práci dotáhnout i na
výbornou úroveň.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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