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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Práce se zabývá problémem zrakového vyhledávání. Konkrétně implementuje aplikaci pro sys-
tém iOS, která umožňuje provádění experimentu s vyhledáváním tzv. Gabor patche v šumu.
Zároveň je implementován tzv. ideální bayesovský pozorovatel a testuje se, jestli je možné lidské
pozorovatele naučit chování tohoto ideálního pozorovatele. Součástí práce je i provedení těchto
experimentů a jejich statistické vyhodnocení.

Práce je dobře napsána, analýza problému je dobře provedena a jeho popis je takový, že mu
může porozumět i někdo, kdo se přímo této oblasti nevěnuje. Autor si je velmi dobře vědom
omezení, jaké jeho práce má (těm se věnuje většina páté kapitoly a student zde navrhuje i
možnosti pro jejich odstranění). Cíle práce se podařilo splnit.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Práce je dobře napsaná i strukturovaná, jak jsem již zmínil, oceňuji dobrý popis problému
a podrobnou analýzu omezení implementace a experimentů provedených v práci. Uživatelská
dokumentace je dostatečně podrobná a popisuje veškerá nastavení, která lze v aplikaci měnit.
Na druhou stranu programátorská dokumentace je dost stručná a omezuje se na popis dvou
algoritmů – nezmiňuje ale ani to, kde se tato implementace dá najít ve zdrojových kódech
aplikace (podle jmen souborů v implementaci je to ale zřejmé). Chybí mi i nějaký přehled toho,
jak je aplikace přesně navržena, a kde mám hledat jaké části jejího chování.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Samotná implementace je relativně jednoduchá, ale to odpovídá zadání práce. Návrh vypadá
rozumně, ale vzhledem k chybějící podrobnější dokumentaci je těžké přijít na to, jaký vlastně
přesně je. Ve zdrojových kódech také většinou nejsou téměř žádné komentáře. Na druhou stranu
použité jmenné konvence jsou rozumné a pomáhají tento nedostatek částečně kompenzovat.

Celkové hodnocení Velmi dobře (spíše lepší)
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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