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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Předmětem práce bylo porovnat techniky a algoritmy pro analýzu šumu fotoaparátu za účelem identifikace

fotoaparátu. Jedna z metod byla implementovaná a testovaná v rámci praktické části.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva čítá 32 tištěných stran včetně příloh.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce je psána pro čtenáře srozumitelně a výhrady k logické struktuře ani k celkovým rozsahům jednotlivých

kapitol nemám. Technická zpráva obsahuje všechny potřebné informace včetně experimentální části.
5. Formální úprava technické zprávy 92 b. (A)
 Po typografické i jazykové stránce není práci co vytknout.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam použité literatury odkazuje zejména na články z mezinárodních konferencí. Zdroje jsou také řádně

citovány, vlastní výsledky studenta jsou tak zřejmé.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem jsou dva moduly do do prostředí KNIME - jeden na extrakci šumu fotoaparátu, druhý na

porovnání dvou získaných šumů korelační metodou. S aplikací bylo provedeno několik experimentů, přičemž bylo
dosaženo zajímavých výsledků při přiřazení fotografie k fotoaparátu s extrémně nízkým počtem snímků - cca 5ti
snímků stejné scenérie. Fotky z daného experimentu nejsou přiloženy na CD, ale po požádání mi byly zaslány.

8. Využitelnost výsledků
 Pro testování se použilo 4-5 různých fotoaparátu. Bylo zajímavé tento počet rozšířit na větší počet a

experimenty zopakovat pro různé druhy scenérií. Pokud by došlo k potvrzení výsledků, bylo možné
napsat publikaci na nějakou mezinárodní konferenci.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jak se mění spolehlivost algoritmu v poměru k rozlišení fotografií?

2. Jaké filtry na fotografie aplikují sociální sítě a jak to ovlivňuje spolehlivost algoritmu
10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Jde o kvalitní bakalářskou práci bez větších nedostatků. Především je potřeba kladně ohodnotit realizační výstup.

Navrhuji proto hodnocení této bakalářské práce stupněm A.

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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