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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 V práci nebyl po dohodě s vedoucím proveden bod 4 (nafocení vlastní datové sady), ale byla použita volně

dostupná datová sada. Nicméně k tomu vedly dobré důvody a tento fakt nemá vliv na kvalitu výsledné práce.
Navíc oproti zadání student naimplementoval aplikaci včetně pořizování datové sady na platformě Android, čímž
zadání netriviálně rozšířil.

3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce je spíše delší, také z důvodu většího množství obrázků.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce má celkem logickou strukturu. Kapitola o platformě Android je až příliš rozsáhlá. V teoretické části práce

vyskytuje popis hran a jejich detekce, ale z dalšího popisu aplikace nevyplývá, že by student detekci hran použil
nebo o tom uvažoval.Práce někdy působí dojmem, že student nemá jasno v pojmu deskriptor (viz název kapitoly
2.5 "Vyhledávání deskriptorů", nebo fráze jako "vyhledávání deskriptorů pomocí SURF deskriptoru"). 

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Práce má dobrou typografickou úroveň a je psána dobrým slohem, jen místy je příliš rozvláčná (kapitola 4.4.3).

Ojediněle se v práci vyskytují chybné tvary slov a formální chyby jako citace za větou. Dále práce obsahuje
strukturovaný závěr.

6. Práce s literaturou 88 b. (B)
 Práce obsahuje velké množství relevantních pramenů, které jsou v textu dobře citovány. Jen citace [17] a [27]

mají přehozené URL.
7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Výsledkem je funkční aplikace, kterou student také otestoval. Při testování většinou došlo ke spojení snímků,

výsledek ale někdy trpí viditelností přechodů mezi snímky a aplikace během testování v několika případech
spadla.Slabší stránkou je uživatelské rozhraní aplikace, například by vzhledem k velmi dlouhé době spojování
snímků bylo vhodné uživatele informovat o progresu nebo chybí možnost zobrazit výsledné panorama, nicméně
toto nebylo stěžejní částí práce.

8. Využitelnost výsledků
 Využitelnost aplikace omezuje velká časová náročnost při spojování většího množství snímků a slabší uživatelské

rozhraní, nicméně úkol spojování snímků plní dobře a výsledku lze vytknout jen barevnou nejednotnost.
9. Otázky k obhajobě
 Pokusil jste se spojování snímků urychlit? Zhoršily by se výrazně výsledky například při použití menšího

počtu keypointů?
Plánujete aplikaci zveřejnit?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Výsledkem práce je s drobnými výhradami použitelná aplikace schopná vytvořit panorama z většího množství

snímků. Práce je oproti zadání rozšířena o implementaci na platformě Android a výsledná panoramata jsou
uspokojivé kvality. Také textová zpráva je poměrně dobré kvality s několika výše zmíněnými nedostatky, proto
navrhuji průměrné hodnocení C.
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