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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   Student se ve své práci zaměřil na problém hledání známé scény (případně 

obrázku scény) pomocí textových dotazů. Byly testovány různé metody automatické anotace 

a implemntována řada modelů pro výpočet relevance snímku vzhledem k dotazu. Práce 

ukazuje možnosti klasifikačních neuronových sítí a prezentuje srovnání jak s komerčním 

řešením, tak i s nejnovější metodou W2VV++. I zbývající body zadání byly splněny.   

 

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   Student přehledně prezentuje motivaci a základní pojmy, práce dále obsahuje 

popis nové aplikace pro sběr dat a řadu experimentů. Práce má nadstandardních 67 zdrojů.  

 

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   Aplikace byla úspěšně použita pro sběr dat, se stabilitou nebyl problém. Část 

práce je experimentálního charakteru, vybrané experimenty byly nezávisle zopakovány. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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