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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje obeznámení se a použití netriviálních postupů z oblasti zpracování obrazu nad rámec

bakalářského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Efektivitu řešení by bylo dobré lépe měřit a prezentovat. Nyní je zmíněna pouze doba trénování slovníku, která

není tak důležitá, ale vyhodnocení efektivity vlastního zpracování datasetu a nalezení reprezentativních fotografií
chybí.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Text má logickou strukturu a kapitolu na sebe dobře navazují. Autor je na některých místech v popisu studované

teorie nepřesný až chybný nebo málo srozumitelný a místy uvádí názvy nepřesně (Hessova namísto Hessianova
matice, Bayesianova namísto Bayesova apod.). Také když už představuje složitější rovnice, je nutné je dobře
vysvětlit, zejména mají-li být v práci používány (kap. 2.4.1 a 2.4.2).
Na některé vysvětlující obrázky chybí odkazy z textu.
Práce představuje řadu metod a technik z oblasti zpracování obrazu, ale v technickém řešení  je toto využito
minimálně.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Typografická i jazyková úroveň práce je dobrá.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Autor vybral značné množství relevantních a netriviálních studijních pramenů. Možná by bylo pro autora

přínosnější studovat i menší množství méně obtížné literatury a do problému hlouběji proniknout.
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Technické řešení úlohy je netriviální a vyžaduje znalost pokročilejších funkcí OpenCV. Řešení je implementováno

pomocí dvou aplikací. Zdrojové kódy implementovaného řešení nejsou rozděleny do funkcí, kód je obtížně čitelný
a nedbale komentovaný.
Proces tvorby slovníku má jeden extrémně důležitý parametr ovlivňující vlastnosti dalších úloh využívajících Bag-
of-word příznaky obrazů a tím je velikost slovníku. Tento parametr je napevno ve zdrojových kódech, což není
vhodné. Některé konstrukce technického řešení popsané v textové části k implementaci snižují věrohodnost
technické kvality řešení.
Ačkoliv autor prezentoval zajímavý postup, jak vybírat reprezentativní fotografie ze shluků, v implementaci se
nakonec uchýlí k triviálnímu řešení.
Autor prezentuje různé experimenty, ovšem chybí nějaké jasné shrnutí, např. vliv počtu tříd nebo počtu fotografií
na stabilitu řešení.
Ani po delší snaze se nepodařilo s přeloženou aplikací vytvořit slovník a otestovat tak funkčnost řešení.

8. Využitelnost výsledků
 V současném stavu nepoužitelné.
9. Otázky k obhajobě
 Metoda SIFT popisuje kruhovou nebo eliptickou část v obraze? Proč?

Jak se bude řešení chovat, bude-li zpracovávat dataset, kde bude velké množství tříd (stovky) s malým
počtem fotografií v každé třídě (jednotky)?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Pan Bank řešil netriviální úlohu vyžadující znalosti nad rámec běžného bakalářského studia. Textová zpráva je

celkem v pořádku, ale představuje teorie, které nejsou v technickém řešení využity. Kvalita technického řešení
odpovídá spíše vývojovému stavu než finálnímu řešení. Zdrojové kódy postrádají strukturu. Celkové hodnocení
zvyšuje obtížnost tématu.
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