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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 -
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Všechny hlavní body zadání byly splněny. Popis návrhu systému a implementace jsou úplné. Rezervy spatřuji v

evaluaci navrženého systému. Student provedl experiment s reálnými daty a uživateli, avšak vyhodnocení tohoto
experimentu je velice stručné (Kapitola 5). Evaluaci použitelnosti systému uživateli se student v práci nevěnuje
vůbec.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozmezí. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o práci implementačního

charakteru, obsahuje důležité části, jako je rešerše existujících řešení, popis návrhu systému a implementace.
Pouze poslední část zabývající se experimentem a jeho vyhodnocením je velice stručná. 

4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je stavěna přehledně a logicky. Orientace čtenáře v textu je snadná. Technická zpráva

obsahuje tři úrovně nadpisů, avšak vzhledem k rozsahu práce by bylo lepší používat pouze dvě úrovně nadpisů.
V kapitole 5 zabývající se experimentem a jeho vyhodnocením je množství grafů, aniž by se k nim autor přímo
vyjadřoval v textu. Proto by bylo vhodnější alespoň některé grafy přesunout do přílohy.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Typograficky je práce na dobré úrovni. Drobným nedostatkem je občasný výskyt předložek na konci řádku.

Práce obsahuje občasné překlepy. Nejzávažnějším problémem jsou však občasné gramatické chyby v podobě
záměny i/y.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Použité zdroje jsou relevantní. Jako zajímavou část práce hodnotím přehled psychofyzikálních experimentů, ke

kterým autor našel relevantní zdroje. Avšak použití citace těchto zdrojů v textu je matoucí. Autor často cituje
nerelevantní poznámky, zatímco důležitá fakta zůstávají neocitována. Příkladem je sekce 2.3, kdy je citováno, že
"nastavovací metody" se uživatelům líbí více, zatímco konkrétní metody (práh, limity, schodiště, atp.) zůstaly
neocitovány. Na obrázku 5.1 je ilustrováno několik různých metod pro zostření obrazu (které byly použity pro
závěrečný experiment), přičemž není uveden zdroj tohoto obrázku.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Aplikace se ukázala být funkční. Aplikace je vizuálně přívětivá a zdá se být dobře použitelná. Velice oceňuji, že

autor dbá na celkovou bezpečnost systému, kterou zmiňuje nejen v technické zprávě, ale i v manuálu pro
instalaci systému. Zdrojový kód je přehledný, je přehledně členěn do jednotlivých modulů. Po technické stránce
je aplikace velice zdařile navržena i implementována. Zejména důležitý je fakt, že byla dodržena kompatibilita s
již existujícími nástroji, což přispívá k dobré použitelnosti systému. Ve zdrojovém kódu bohužel chybí
dokumentační bloky, pomocí kterých by bylo možné vygenerovat automaticky programátorskou dokumentaci k
systému, která zde chybí. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce je implementačního charakteru. Cílem bylo naprogramovat aplikaci pro párový test obrázků, což se zdařilo.

Naprogramovaná aplikace je využitelná zejména pro vědecké účely vyhodnocování metod upravující obrázky, či
videa. Z tohoto pohledu hodnotím aplikaci a celou práci jako velmi přínosnou.

9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem byste ověřil, že Vámi navržená aplikace je uživatelsky dobře použitelná?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Na práci velmi oceňuji kvalitu implementovaného systému. Student prokázal dobré znalosti v oblasti návrhu,

technologií i implementace webových systémů. Dále student prokázal schopnost nastudovat a analyzovat i
neprogramátorské problémy, jako jsou metody testování v oblasti psychofyziky. Slabinou práce je velice stručné
vyhodnocení provedeného experimentu a absence evaluace použitelnosti systému uživateli.
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