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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací knihovny pro kompresi plenoptických obrázků. Vzhledem

k tomu, že součástí práce je navržení nového postupu komprese v relativně nové oblasti je práce obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je zcela splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu. Neobsahuje zbytečný text nebo obrázky.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Logická struktura technické dokumentace je na dobré úrovni. Sekce 2 a 3 jsou dobře pochopitelné po prvním

přečtení. Sekce 4, která popisuje navrhovanou metodu, je špatně pochopitelná v části kvantizace a linearizace.
Není zcela jasné, bez grafické vizualizace, jak popisované postupy fungují.
Sekce o implementaci obsahuje seznam funkcí API s popisem. Toto není nejvhodnější, neboť se k tomu více
hodí programová dokumentace doxygen. V této sekci by bylo lepší ukázat postupy (pseudokódy) využití
knihovny.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Jazyková stránka práce je dobrá a neobsahuje mnoho překlepů. Text občas přetéká okraje, někdy je použito

nevhodné slovo, například: "... jsou proto popsány zejména tyto diference".
Některé objekty v textu (rovnice, obrázky, ...) nejsou v textu odkazovány číslem (například rovnice 3.2).
Vložené kusy kódu nejsou výrazně odlišeny od zbytku textu a nejsou zasazeny do bloku.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce cituje 12 zdrojů, z toho jsou 2 bakalářské práce, 1 je odkaz na vlastní článek na excel@fit. Zbytek zdrojů je

v podobě vědeckých publikací.
Citace jsou v textu rozmístěny spíše řídce. Některé tvrzení nejsou ocitovány, například: "To znamená maximální
délku shluku nul 2047, což je považováno za dostačující".

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Zdrojové kódy jsou rozsáhlé, strukturované, komentované a přehledné, obsahují programovou dokumentaci

a návod.
Kvalita kódu je nadprůměrná.

8. Využitelnost výsledků
 Implementovaná knihovna je funkční, využitelná a užitečná. Výsledky práce přinášení nové poznatky.
9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete lépe kvantizaci a linearizaci vašeho postupu.
10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Kvalita odvedené práce je nadprůměrná. Práce je přínosná jak v podobě poznatků o nové komprimační metodě,

tak v podobě využitelné knihovny. Kladně lze hodnotit také účast na excel@fit a využití výsledků ve vědeckém
článku WSCG.

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019

  .................................
podpis
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