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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Autor představuje širokou škálu segmentačních metod, které jsou ovšem občas plny nevysvětlených anglických

výrazů, místy zabíhá popis do detailů metod včetně uvádění složitých rovnic, ale s nedostatečně pochopitelným
vysvětlením.
Návrh aplikace a uživatelského rozhraní, interakční prvky apod., jsou prezentovány a diskutovány poněkud
neodborným a nekoncepčním způsobem. Jelikož je aplikace a uživatelské rozhraní důležitým výstupem práce, je
tato nekoncepčnost i absence relevantní teorie důležitým nedostatkem.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Až na pár drobných chyb a u některých obrázků nevhodně nízké rozlišení má technická zpráva dobrou

typografickou i jazykovou úroveň.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Výběr studijních pramenů z oblasti segmentace obrazu je rozsáhlý a relevantní. Jelikož se autor v praktické části

své práci ale zaměřuje především na tvorbu aplikace a uživatelského rozhraní, měl by své návrhy a postupy
zakládat taktéž na studiu odborné literatury z této oblasti. Tyto zdroje chybí.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Autor navrhl a vytvořil aplikaci umožňující interaktivní segmentaci obrazu a tvorbu fotomontáží. Aplikace je na

průměrné technické úrovni, je funkční, obsahuje uživatelsky užitečné prvky, ale v ani v oblasti uživatelských
rozhraní ani v segmentaci obrazu nepřináší zajímavé nápady a postupy. Srovnání a vyhodnocení jak uživatelské
zkušenosti navrženého rozhraní, tak kvality metody segmentace, je opět spíše neodborné a orientační.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace je použitelná.
9. Otázky k obhajobě
 Jak byste testoval aplikaci, abyste řádně zjistil, pochopitelnost a náročnost používání aplikace uživateli?

Vysvětlete Dijskrův algoritmus.
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Pan Horák na základě studia vybral jednu metodu segmentace, kterou využil v navržené a realizované aplikaci

pro tvorbu fotomontáží. Výsledná aplikace je funkční, obsahuje důležitou funkcionalitu pro správu
segmentovaných objektů a obrázků.
Nevýhodou celé práce je nesoulad mezi studovanými znalostmi, které pak jsou v realizaci využity minimálně, a
realizací aplikace, včetně uživatelského rozhraní a výsledného testování, ke kterým naopak jakékoliv teoretické
znalosti chybí. Implementační práce bylo bezesporu odvedeno hodně, výše zmíněné nedostatky ovšem snižují
celkovou odbornou úroveň řešení.

 

V Brně dne: 12. června 2015
  .................................
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