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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Autor má navrhnout a implementovat systém pro správu a editaci fotografií pro digitální re-fotografii. Pro

implementovaný systém je zásadní dobrá použitelnost uživateli, škálovatelnost a rozumná sada funkcí, které
umožní uživatelům využít potenciálu re-fotografií. Obtížnost zadání hodnotím jako průměrnou.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno. Implementovaný systém je funkční, dobře použitelný, s dobře vypracovanou architekturou i

vzhledem webového rozhraní. Předně bych rád vyzdvihl, že implementovaný systém implementuje funkce
editace re-fotografie, které ostatní webové systémy dosud postrádaly.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozmezí. Některé části práce mohly být vypracovány pečlivěji, viz Prezentační

úroveň.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Prezentační úroveň technické zprávy je nižší. Text práce je strukturován dle běžných zvyklostí. Autor často

vynechává odkazy na obrázky, což orientaci v textu nepomáhá. Z technického pohledu jsem narazil na problémy
uvedené níže.

Některé části technické zprávy jsou příliš strohé a postrádají hlubší vysvětlení. Např. v kapitole 4, kde autor
seznamuje s existujícími řešeními by bylo vhodné seznámit čtenáře i s existující odbornou literaturou v rámci
tématu re-fotografie. Kladně hodnotím snahu autora analyzovat existující řešení v závěru 4. kapitoly. Na druhou
stranu, autor v předložené analýze rovnou navrhuje vzhled a ovládací prvky implementovaného systému.
Považoval bych za vhodnější, kdyby výstupem této analýzy byl obecnější popis funkcionality, která je pro
implementovaný systém klíčová a v čem bude nový systém odlišný od stávajících.

V návrhu systému (Kapitola 5) postrádám přesnou definici funkčních požadavků. Autor sice konstatuje, že
výstupem kapitoly 4 je seznam funkcí, ty však nejsou definovány dostatečně jasně a jednoznačně. Celková
architektura systému je diskutována velmi málo. Autor sice návrh architektury ilustruje obrázkem 5.1 (str. 16),
popis jednotlivých komponent a interakce mezi nimi však chybí. Komunikační rozhraní pomocí REST API je
definováno až v kapitole 6 - Implementovaná aplikace, což je pro čtenáře matoucí. Návrh databáze je
vypracován rovnou na úrovni implementovaných tabulek v MariaDB (str. 19, ER diagram na Obr. 5.4 jsou ve
skutečnosti rovnou tabulky databáze). Osobně bych považoval bych za vhodnější, kdyby byl návrh databáze v
práci vypracován na vyšší úrovni, např. jako konceptuální model znázorněný ER diagramem. Takový model by
byl přehlednější a bylo by snadnější verifikovat správnost návrhu. Argumentace, jakým způsobem autor došel k
finálnímu návrhu databáze taktéž chybí.

Rád bych ocenil, že autor provedl uživatelské testování implementovaného produktu se šesti uživateli. Nastavení
experimentu (prostředí, kde se testovalo, použitý hardware, zda a jak byl test moderován, aj.) však není
dostatečně popsán, experiment je tedy velmi špatně reprodukovatelný. Výsledky tohoto testování jsou
prezentovány formou jednotlivých nálezů, komplexnější diskuse, interpretace výsledků a přehled
implementovaných změn však chybí.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce obsahuje občasné překlepy, tu a tam se vyskytne špatná koncovka. Práce je prosta významnějších

gramatických chyb. Práce obsahuje drobné množství běžných typografických chyb, např. jednoslovné spojky a
číslice na konci řádku.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Vybrané studijní prameny jsou kvalitní a relevantní k danému tématu, a obsahují jak zdroje webové, tak i knihy a

vědecké články. Seznam citované literatury obsahuje tu a tam zalomení řádků navíc, zejména v URL adresách,
např. [6, 7, 9, 17], u některých pramenů chybí typ publikace, či vydavatel, např. [16, 22].

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 K implementaci systému autor přistoupil velmi poctivě. Implementovaný systém je funkční, dobře použitelný a
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přehledný. Do editoru pro úpravu re-fotografií autor implementoval funkcionalitu umožňující snadné prolnutí částí
fotografií, což je velmi dobrý nápad umožňující vygenerovat pohledné výstupy. Velmi oceňuji, že autor otestoval
pomocí uživatelských experimentů jak návrh (který dle zjištěných nálezů upravil), tak i finální řešení. Kód systému
je stavěn přehledně, a je členěn do logických celků, což umožňuje snadnou rozšiřitelnost. Jediným vážnějším
nedostatkem je fakt, že v textu práce autor popisuje že na přiloženém médiu lze najít připravený kontejner v
Dockeru pro snadné spuštění a testování aplikace, ten jsem ale na přiloženém médiu nenašel.

8. Využitelnost výsledků
 Jde o práci implementačního charakteru. Práce rozšiřuje funkcionalitu již existujících řešení o pestřejší možnosti

editace i prohlížení re-fotografií. Dle mého názoru by po drobném doladění bylo možné aplikaci nasadit v reálném
prostředí.

9. Otázky k obhajobě
 Můžete jednoznačně identifikovat funkční požadavky, které jsou pro Vaši aplikaci, i vzhledem ke

konkurenčním řešením, nezbytné?
Jaké další rozšíření by bylo možné implementovat, abyste zvětšil konkurenceschopnost implementované
aplikace?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Rád bych vyzdvihl, že implementovaný systém je velmi zdařilý, dle mé osobní zkušenosti dobře použitelný a

poskytuje velmi kvalitní a pohledné obrazové výstupy. Implementovaný systém se zdá být snadno rozšiřitelný i
škálovatelný. S drobným úsilím je možné systém uvést do ostrého provozu. Vzhledem ke kvalitě
implementovaného systému i přes některé nedostatky technické zprávy hodnotím práci stupněm B.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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