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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Využití kvality fotografie je v textu popsané jen velmi nejasně a minimalisticky. Vyhodnocení aplikace je velmi

omezené.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 66 b. (D)
 Celkově je práce s lehce zvýšenou snahou pochopitelná, ale některé části příliš nenavazují, některé části jsou

velmi stručné  a některé potencionálně důležité informace jsou zamlčeny. Celkově text nejde příliš do hloubky a
má horší logickou stavbu a návaznosti.

Příklady problematických částí jsou: Poměrně jsem tápal, jak se z předchozího textu vydestilovaly požadavky na
aplikaci (Kap. 4.1) a jak se konkrétní požadavky promítnuly v návrhu aplikace. Celkově v návrhu chybí důsledné
odůvodnění konkrétní podoby aplikace. Schémata popisující základní strukturu a chování aplikace na straně 19,
22 a 24 by měla být v textu trochu vysvětlena. Je zvláštní, že Obr. 4.4. a 5.2 jsou značně rozdílné, když zobrazují
stejné okno aplikace. Občas text vůbec nenavazuje (např. strana 10). Pochopitelnosti vůbec nepomáhá absence
odkazů na obrázky a tabulky.

5. Formální úprava technické zprávy 68 b. (D)
 Práce je po jazykové stránce celkově průměrná, ale některé pasáže působí nedodělaně a jejich text chaoticky.

Například:

"Bez ohledu na obsah je binárně porovnána hodnota každého bytu. Velmi jednoduchá implementace a
střední časová náročnost. Může být vylepšeno procentuální shodou a tresholdem." (str. 9)
"... lze třeba udělat časový interval, kdy jsou fotografie duplicitní" (str. 9)
"Také volitelnou míru shody obrazových dat. ... S automatickým výběrem nejvhodnější pro ponechání. Je
možná manuální úprava volby. Smaže označené fotografie." (str. 13)
"Aplikace má tři módy pro vyhledání duplicity. Pro nastavení tolerance velikosti
odlišností fotografií." (str. 15)

Po typografické a formální stránce je práce spíše lehce podprůměrná. Téměř všechny obrázky nejsou
odkazovány z textu a často dělí tok textu na stránce. Zvláštní jsou texty v závorkách pod nadpisy. Některé
obrázky mohly být vektorové (Obr. 2.2 a 5.5).

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Práce odkazuje celkem 36 zdrojů, z čehož jsou většina webové stránky, tutoriály, hesla encyklopedie Wikipedia,

studentské práce, aplikace a knihovny.  Poněkud mi chybí chybí kvalitní  zdroje o vyhledávání duplicit fotografií.
Celkově jsou zdroje pro takovouto práci asi dostatečné, ale velmi bych uvítal, kdyby student šel více do hloubky a
nezůstal u poměrně povrchních informací.

V práci jsou zdroje využity poměrně vhodně, jen v části 2.5 není často jasné, co jsou myšlenky autora a co jsou
informace z nějakého zdroje, případně přesně ze kterého. Není jasné, odkud student čerpal způsob výpočtu
šumu, rozmazání a barevnosti.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Vytvořená aplikace je schopná vyhledat duplicitní fotografie a může být použita k účelu definovaném v zadání.

Svým uživatelským rozhraním a pohodlím používání ale neoslní. Uživatelské rozhraní je spíše strohé. Chybí 
uživatelské vyhodnocení aplikace.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená aplikace spíše nenajde další uplatnění.
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9. Otázky k obhajobě
 Proč jste nevyhodnotil aplikaci s uživateli?

Proč je Obrázek 4.4 (Náčrt okna duplicit) značně rozdílný od Obr. 5.2 (Zobrazení duplicit)?
Proč nevyužíváte hash u vyhledávání úplných duplicit, nebo nějaké efektivní vyhledávací struktury pro
částečnou shodu?
Jak konkrétně počítáte kvalitu fotografie (Kap. 5.3.1)? Jak jste k tomuto postupu došel?

10. Souhrnné hodnocení 69 b. uspokojivě (D)
 Student vytvořil funkční ale poměrně jednoduchou aplikaci bez hlubší analýzy, odůvodnění a testování. Samotný

text obsahuje nedostatky, ale je přijatelný.

 

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

 

V Brně dne: 14. srpna 2018
  .................................

podpis
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