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1. Informace k zadání
 Bakalářská práce byla poměrně náročná. Vyžadovala od studenta dost úsilí při nastudování postupů klasifikace

fotografií a objektů v nich, ale i podkladů pro konstrukci dotazovacího jazyka pro výběr fotografií. Dle mého názoru
student zadání splnil, některé části práce (například klasifikaci objektů s využitím knihovny DarkNet) provedl dobře,
samotný dotazovací jazyk, v němž student realizoval některé svoje nápady, mohl být "lépe dotažen". Výsledek
práce v principu splňuje představy, které jsem měl při jejím zadání.

2. Práce s literaturou
 S literaturou pracoval student samostatně a iniciativně. Kromě doporučených pramenů vyhledával hlavně odkazy

"online" a ctoval jich poměrně velký počet. 
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během řešení práce byl student celkem aktivní a k práci přistupoval zodpovědně. Řešení konzultoval průběžně a

na konzultace býval připraven. Dle mého názoru student velmi dobře zvládl část "identifikace fotografií", ne úplně
100% potom samotný dotazovací jazyk, který by se dal ještě více rozvinout, což by student mohl realizovat
například v rámci diplomové práce.

4. Aktivita při dokončování
 Práce, přesněji její realizační část, byla dokončena sice včas, ale relativně těsně před odevzdáním textu, který byl

potom zpracován poněkud ve spěchu a student mu mohl věnovat trochu více času a lépe jej strukturovat.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Celkově se jedná o zdařilou práci. Student k ní přistupoval zodpovědně. Pozitivně hodnotím zejména část práce,

která "identifikuje fotografie" a dobrý přístup k dotazovacímu jazyku. Jako nedostatek hodnotím "ne úplné dotažení"
dotazovacího jazyka a samotného textu práce.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
.................................

podpis
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