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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání by mohlo být náročnější po experimentální stránce, ale téma je v dnešní době řešitelné standardními

metodami s využitím dostupných nástrojů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Některé části jsou v práci spíše zbytečně (2.3.1 K-means, 2.3.2 Kd-tree, 2.6.4 Neocognitron). 
4. Prezentační úroveň předložené práce 62 b. (D)
 Struktura práce je zmatená v mnohdy nevhodná. Pro čtenáře je náročné pochopit, jaké konkrétní postupy autor

používá v experimentech.Kapitoly 2 a 3 by bylo vhodné spojit, upravit a doplnit. V kontextu práce jsou
podkapitoly 2.3.1 K-means, 2.3.2 Kd-tree a 2.6.4 Neocognitron spíše zbytečné a příliš rozsáhlé. Kapitola 2
nevhodně odkazuje na vlastní experimenty autora. Není mi jasné, proč se 3. kapitola jmenuje "State of the art",
když popisuje výsledky s CNN jen z jednoho zdroje [2] a jen povrchně popisuje základní myšlenku přístupů
založených na lokálních příznacích bez jediné citace. Kapitola 4. "Návrh aplikacie" by spíše měla jasně definovat
navržené a použité postupy, což v práci výrazně chybí. Například o tom, jak autor využívá lokální CNN příznaky,
se zmiňuje až v kapitole 6.2.1, a to jen velmi stručně. Přitom je toto nejzajímavější a potencionálně nejpřínosnější
část práce. Informace o tom, jak z CNN příznaků vytváří globální descriptor obrázku bez použití slovníku,
případně kde tyto descriptory získal, v textu chybí úplně. Pojmenování "1. fáze", "2. fáze", "Přístup 1" a "Přístup 2"
pochopitelnosti textu nepomáhají. Struktura Kapitoly 6 by měla být lepší. Nevím, proč je použitá metrika kvality
popsaná až na konci kapitoly, a to v podkapitole pojmenované "6.3.1 Testy".

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Jazykovou stránku práce nemůžu příliš hodnotit, protože je napsaná slovensky. Některé formulace by měly být

přesnější. Po typografické stránce je práce průměrná s několika nedostatky. Nevhodná jsou umístění některých
obrázků, z nichž některé mají špatnou kvalitu, případně obsahují anglické popisky.  Obrázky 3.3, 3.4 a 3.5 mají
velmi nízkou kvalitu, a jsou to ve skutečnosti tabulky. Mnoho kapitolek je velmi krátkých často pouze s jedním
odstavcem (2.6.2, 2.6.3, 4.2.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1 ...). 

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce se odkazuje na 25 zdrojů, z nichž většina je kvalitní a relevantní. Zdroje poměrně dobře pokrývají řešené

téma, ale uvítal bych, kdyby si student vytvořil lepší přehled obecně o metodách vyhledávání obrázků podle
obsahu. Problematická je podkapitola 3.21, která popisuje výsledky publikované v [2], ale tuto informaci
explicitně neuvádí a používá spojení jako "V tejto kapitole bude vyhodnotený ...", "Bude  preskúmané ...", "Výkon
neurónových kódov bude vyhodnotený ...". Čtenář sice časem pochopí, odkud informace pocházejí, ale je to
náročnější.

7. Realizační výstup 74 b. (C)
 Vytvořené nástroje odpovídají publikovaným výsledkům experimentů. Implementace by mohla být efektivnější a

nástroje lépe strukturované. Je například vhodné důsledně ukládat mezivýsledky (lokální SIFT descriptory) a
nepočítat je vždy znovu při vytváření slovníku a překladu na BOW reprezentaci. Tím by se také sjednotilo
zpracování SIFT a CNN lokálních descriptorů. Dosažené výsledky jsou poměrně špatné a bylo by vhodné lépe
prozkoumat, proč CNN příznaky selhaly.

8. Využitelnost výsledků
 Použití CNN aktivací jako lokální descriptory je inovativní a zajímavé. Bohužel se student nedokázal vypořádat s

jejich specifickými vlastnostmi a nedosáhl uspokojivých výsledků. Vytvovřené nástroje nejsou v současné
podobě přímo dále využitelné a výsledky experimentů neposkytují mnoho užitečných informací.

9. Otázky k obhajobě
 Jak jste získal globální CNN descriptory pro obrázky? Myslíte si, že použitá metrika podobnosti

globálních descriptorů je pro ně vhodná? 
Upravoval jste nějak CNN aktivace (například normalizací)?
Čemu odpovídá velký shluk CNN descriptorů a proč si myslíte, že takto velký shluk vzniknul?

10. Souhrnné hodnocení 69 b. uspokojivě (D)
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 Student zpracoval zajímavé téma částečně inovativním způsobem. Výsledné úspěšnosti jsou ale nízké a bylo by

vhodné hlouběji zkoumat, proč zvolené řešení selhalo. Hodnocení snižuje nízká kvalita textu práce.

 

V Brně dne: 8. června 2015
  .................................
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