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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější vzhledem k tomu, že zahrnuje problematiku jak na straně klientské, tak i na

straně serverové, navíc na zcela odlišných platformách. Student tak musel prokázat schopnost pracovat ve více
prostředích a s více rozdílnými programovacími jazyky.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 89 b. (B)
 Celá práce má logickou strukturu, kapitoly na sebe navazují a práce je pochopitelná. Prezentační úroveň práce

hodnotím velmi dobře.
5. Formální úprava technické zprávy 89 b. (B)
 Typografickou stránku práce hodnotím jako velmi dobrou s občasnými drobnými nedostatky. Z jazykového

hlediska je práce zcela v pořádku.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Volbu pramenů hodnotím kladně. V práci převažují online zdroje, nicméně tento fakt není nijak nestandardní

vzhledem k tématu práce. Náročnější části práce jsou pokryty kvalitními prameny. Bibliografické citace jsou
úplné a odpovídají citačním zvyklostem.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup mi byl osobně prezentován a je plně funkční. Experimentální výsledky jsou shrnuty v textu

práce. Zdrojové kódy jsou řádně komentovány a je možné se v nich dobře orientovat. Celkově hodnotím
realizační výstup jako komplexní reálně využitelnou práci.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou reálně využitelné, rovněž poskytují dobrý základ pro další výzkumné a vývojové aktivity.
9. Otázky k obhajobě
 Z jakého důvodu jste zvolil jazyk Python pro implementaci serverové části?

Myslíte si, že je nějakým způsobem možné provádět detekci pornografie v obrázcích v reálném čase?
10. Souhrnné hodnocení 91 b. výborně (A)
 Celkově je práce nadstandardní vzhledem k tomu, že pokrývá širší spektrum podoblastí, které bylo nutno řádně

prostudovat a zpracovat. Realizační výstup je na profesionální úrovni, technická zpráva je rovněž velmi zdařilá.
Celkově hodnotím práci studenta stupněm A s 91 body.

 

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