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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Práce splňuje zadání velice mělce, na nejtěžší části algoritmu - detekce - používá hotový black box, na geolokaci,

zase online službu od OpenStreetMap.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce obsahuje mnoho (sice určitě vědecky zajmavého a důležitého) textu, který s autorovou prací souvísí jen

velmi okrajově.

Například práce obsahuje 4 strany pasáží o různých druzích neuronových sítí a jejich použití, ale autor nakonec
použije externí knihovnu pro detekci objektů.

Nebo popisuje do hloubky Chomského hierarchii, gramatiky, teorii překladačů, skripta profesora Češky, proto,
aby popsal jak parsoval vlastní dotazovací jazyk. (Nicméně v tomto výčtu zapomněl přidat jeden ze základní
kamenů a to konečný automat).

4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce je logicky rozdělena dobře. V první části popisuje digitální fotografie, neuronové sítě a dotazovací jazyky.

Následuje kapitola o návrhu a implementaci systému.

V první teoretické kapitole autor popisuje digitální fotografii dobře. Problém jsou další dvě kapitoly, o tématu,
kterému moc nerozumí a vyplňuje popis velkou porcí zbytečného textu, který nedává ani moc smysl. Jako
například, že hlavní výhodou konvolučních sítí je "je možnost zpracování velkých datových sad na grafickém
procesoru". Nebo různé druhy poněkud exotických neuoronových sítí - Hopfieldovy sítě, Radiální báze, atd.

Problém s kapitolou dotazovací jazyky byl popsán výše. Na začátku každé kapitoly teoretické části je zmínka o
tom, že se nejedná o encyklopedický přehled. Osobně mi to jako encyklopedický přehled připadalo.

Ostatní části práce jsou napsány dobře, ale přijde mi, že mají až zbytečně moc "vaty" a výsledná práce se
technickému textu moc neblíží.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Formální stránka práce je na dobré úrovni. Gramaticky je práce napsána dobře, v práci se vyskytují překlepy,

které naprosto mění význam jako např. "sluhová analýza" (str. 21).

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce cituje hodně, cituje 35 citaci, naprosto velká část jsou online původu, skripta nebo bakalářské/diplomové

práce.

Nepřijde mi, že výčet těchto zdrojů dává základ kvalitní technické zprávě.

V citacích se objevují chyby, např. citace 11 a 13 vede na stejný odkaz na megapixelu.
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Autor měl za úkol vytvořit aplikaci pro správu fotografií. Správně vyhodnotil, že by bylo dobré mít možnost

vyhledávat ze sady obrázků podle různých objektů, času a místa. Řešení funguje a funguje dobře.

Co se mi ale nelíbí, je to, že aplikace je prakticky jenom wrapper nad knihovnou darknet s možností vlastního
dotazovacího jazyka a zjišťovaním polohy pomocí online služeb. Věřím, že napsat kvalitní dotazovací jazyk dá
hodně práce, ale dotazovací jazyk není předmětem zadání této práce. Dále ukládat metainformace do textového
souboru v době různých sqlite databázi je dle mého názoru velmi zbytečné a kontraproduktivní.
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Autor v textu práce uvádí, že výsledek mohou využívat lidé co hodně fotí. Dovolím si tvrdit, že alespoň 80% lidí co
fotí nemá v dnešní době s příkazovým řádkem žádné zkušenosti a tímpádem tento program pro ně není
použitelný. Chybí mi tedy jakékoliv GUI, třeba klidně nejjednoduššího formátu server + webová aplikace.

Myslím si tedy, že autor  se zaměřil na velmi špatné části programu a špatně dekomponoval problém.
Nejsložitější celky zabývající se tématem práce jsou z jiných knihoven / služeb.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o soubor skriptů v jazyce Python, které jsou kompilací různých služeb a knihoven + vlastního

dotazovacího jazyka, bez jakéhokoliv GUI.
9. Otázky k obhajobě
 1. Zmiňte vlastnosti výsledného systému, pokud byste navrhl aplikaci typu server + webový klient. Jaké možnosti

by se otevřeli pro uživatele. Které části vašeho systému by odpadly, jak by vypadalo vyhledávání / náhled
výsledků? Kolik uživatelů by mohlo výsledek používat? A na jakých zařízení?

2. Seznamte se prosím s nějakou multimediální databází, které informace dokáže ukládat navíc a v čem by vám
to usnadnilo práci?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Autor vytvořil práci, která měla hlavní zaměření na špatné a (pro zadání práce) nezajimavé témata.

Hlavní vlastnosti programu - detekce objektů v obraze - jsou získány z již natrénované knihovny jiného autora. Je
pochopitelné a omluvitelné, že bakalář bude mít s kvalitní sítí pro detekci objektů v obraze problémy. Nicméně si
nemyslím, že stačí již hotové řešení zaobalit do vlasntího wrapperu, přidat tomu ukládání do souboru a udělat si
vlastní dotazovací jazyk, k tomu, aby byla práce hodnocena lépe jak na D.

Technická dokumentace obsahuje mnoho zbytečného textu. Ve složitých pasážích textu autor tápe.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................
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