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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)
 Features je lepší přeložit jako příznaky. 

Obrázy 2.3 a 2.4 jsou zbytečně velké a rastrové, tudíž nevzhledné. Všechny další obrázky jsou taktéž
rastrové. 
MS-SSIM mohlo být vysvětleno do větší hloubky.
Autor v sekcích 4.2 a 4.3 popisuje jaké experimenty udělá a pak výsledky jsou uvedeny až v kapitole 5.
Dle mého názoru, by čitelnosti a pochopitelnosti pomohlo, když by popis těchto experimentů a jejich
výsledky byly na jednom místě. 
Strana 25 - záměna pojmů backpropagation a backtracking.  
Podivné spojení "problémy při debugu".
Celkově je text nepřílíš přehledný a nečte se příliš dobře. 

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
  Gramatické chyby a překlepy se vyskytují, ale ne natolik, že by rušily při čtení. Z textu je celkově vidět, že autor

nemá příliš zkušeností s psaním v Latexu (hvězdička místo \cdot, x místo \times). 
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor cituje vše relavantní a potřebné. Ovšem výsledný seznam literatury je v podivném formátu (vše kurzívou),

který je pravděpodobně způsoben nevhodným použitím Latexu. 
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Kód pro conv2d, deconv2d a další vrstvy či trénování se zbytečně opakuje ve spoustě souborů což dělá

kód nepřehledným.
Jakýkoli návod k použití chybí, otestovat tudíž zdrojové kódy je velmi obtížné. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce jsou zajímavé a experimenty poskytují pohled na použítí CNN pro kompresi obrazových dat.   
9. Otázky k obhajobě
 1. Jsou viditelné přechody mezi bloky při použití různých sítí v závislosti na váší sharpness metrice? 

2. Zvažoval jste použít různý počet bitů/iterací v závislosti na vaší sharpness metrice? 
3. Zvažoval jste použít variabilní počet iterací v závislosti na hodnotě MS-SSIM při enkodování? 

10. Souhrnné hodnocení 79 b. dobře (C)
 Výsledná práce je povedená a autor provedl velké množství experimentů s komprosí obrazových dat. Naneštěstí

kvůli nepovedenému textu a nepřehlednému programovému řešení musím navrhnout známku na hranici B/C.

 

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

 

V Brně dne: 28. května 2018
  .................................
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