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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání     

Splnění zadání     

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     

Komentář   Práce se zabývá evaluací několika modelů pro vyhledávání známých scén ve 

videu. Je vidět, že autor se věnuje výzkumu a implementaci video-retrieval systémů 

intenzivně již delší dobu a tato práce obsahuje jen několik výsledků, kterých dosáhl ve 

spolupráci s kolegy z týmu. Autor již části práce publikoval na mezinárodních konferencích. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     

Analýza     

Vývojová dokumentace     

Uživatelská dokumentace     

Komentář   Práce má rezervy ve stylistice a používání interpunkce. Na druhou stranu autor 

prokazuje rozhled v problematice - 67 citací na související zdroje.  

Dílčí připomínky/dotazy:  

- Rovnice 1.6 - proč násobení 0,5? 

- 3.5.2 - Google Vision AI výsledek - nemá hierarchii termů a přesto je nejlepší - zkoušeli jste 

tu hierarchii vytvořit a nebo naivně unifikovat (např. matchovat Jaccardem kewordy v Google 

anotaci s Wordnetem)? To by pravděpodobně dopadlo ještě líp. 

- 3.5.4 - Simulovaný uživatel není dostatečně popsán a motivován - je to vlastně normální 

klasifikátor, který se parametrem p empiricky "zhoršuje" na reálného uživatele? Jaký je jeho 

smysl - pro generování temporalních dotazů? Tj. je to vlastně jen automatická query 

expansion/reformulation použitá v iterativním procesu vyhledávání? V obrázku 3.11 je tedy 

UZIV + SIM. TEMP sekvence inicializace prvotního dotazu reálným uživatelem a jeho 

iterace simulovaným uživatelem? 

- 3.5.5 na konci je zmíněno konečně video (které má být předmětem práce), kde záleží na po 

sobě jdoucích snímcích, ale jinak se o video retrieval modely nejedná. Celé je to o iterativnim 

hledáni v databázi nezávislých obrázků. Temporálnost nesouvisí s keyframy videa, ale s 

iteracemi vyhledávání. Dá se to zkombinovat s temporálností videa? 

- 3.5.6 - mít vyřešeno 93% dotazů při projití 10% databáze bych nenazýval "pozoruhodným" 

výsledkem (obecně bych v práci vynechal různá subjektivní hodnocení, jak je něco skvělé), z 

hlediska škálovatelnosti je 10% moc (i v tomto případě malé databáze to znamenalo 

prohlédnout 2000 obrazků). V tradičních databázích je obvyklé dostat se na selektivitu dotazu 

0.01% apod.  

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     

Stabilita implementace     

Komentář   Součástí práce byl netriviální počet evaluačních nástrojů. V širším kontextu je 

práce součástí projektu SOMHunter doc. Lokoče, v jehož týmu student realizuje výzkum a 

implementaci komplexního software pro vyhledávání ve videu. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 16.6.2020 Podpis 
 


