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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání, jak bylo koncipováno, považuji za pro bakalářskou práci poměrně obtížné a to z důvodu nutnosti

seznámit se a osvojit si některé z nástrojů vzniklých v projektu "Nástroje a metody zpracování videa a obrazu
pro boj s terorismem" (dále jen VideoTeror) na takové úrovni, aby byl student schopen je nejen používat, ale i
upravovat pro potřeby manuálních uživatelských vstupů. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Obtížnost zadání se pravděpodobně projevila tak, že kromě poměrně výrazné studijní etapy zaměřené na

studium a osvojování si nástrojů vytvořených v projektu VideoTeror, se návrhová a realizační část práce zaměřila
pouze na návrh a implementaci anotátoru (spíše editoru událostí detekovaných existujícími nástroji) podle bodu 4
zadání.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí, všechny části práce jsou informačně dostatečně bohaté a se zaměřením

práce úzce související.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Logická struktura práce je dobrá, kapitoly na sebe navazují, práce je psána srozumitelně. Určité výhrady mám k

některým diagramům uvedeným v práci (obr. 4.4 a 5.1.) - viz otázka k obhajobě. Obrázek 4.4. navíc není v textu
odkazován.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po formální stránce je práce zpracovaná pečlivě, její grafická úprava je dobrá, k typografické stránce nemám

připomínky. Práce je psána slovensky, tedy nedokáži plně zhodnotit jazykovou úroveň z hlediska četnosti
případných gramatických chyb. V každém případě se práce dobře čte a je srozumitelná. 

6. Práce s literaturou 78 b. (C)
 Většinu použitých informačních zdrojů představují technické zprávy projektu VideoTeror, dalšími jsou potom

publikace k dalším použitým technologiím (OpenCV, Qt). Odpovídají zaměření a potřebám práce. Plně
převzaté prvky jsou řádně odlišeny, některé prakticky převzaté, ale nějak upravené by bylo vhodné také
odcitovat (např. Obr. 4.1). Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. 

7. Realizační výstup 63 b. (D)
 Výsledky realizační části práce jsou upravený vzorový skript pro vytvoření datasetu a poměrně jednoduchá

aplikace, která umožňuje korigovat výsledky detekce událostí vytvořené některými nástroji z projektu VideoTeror.
V práci autor používá především "open source" produkty. Aplikace mi byla předvedena a je funkční. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce navazuje na výsledky projektu VideoTeror, pro plnohodnotné praktické využití by ale bylo potřeba

funkčnost anotátoru výrazným způsobem rozšířit a upravit i příslušné metody o možnost manuálních
uživatelských vstupů.

9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete u obrázku 4.4, jaký typ diagramu z běžně používaných představuje, resp. co vyjadřuje, a u diagramu

tříd na obr. 5.1. asociace, které nejsou orientované a bez označení násobnosti.
10. Souhrnné hodnocení 68 b. uspokojivě (D)
 Celkově hodnotím práci jako spíše uspokojivou. Jako hodnotnější se jeví výsledky studijní etapy (seznámení se s

nástroji), slabší potom část realizační.

 

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

 

V Brně dne: 2. června 2016
  .................................
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