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Text posudku:     

Práce se věnuje náročnému tématu vyhledávání scén ve videu. Autor se konkrétně zaměřil na 

dva důležité podproblémy - automatickou detekci střihů a vyhledávání na základě textových 

dotazů. Detekci střihů se věnuje první část práce, kde je čtenář přehledně uveden do 

problematiky a seznámen s vybranými existujícími přístupy. Dále je prezentována 

architektura TransNet a její nově vytvořená a vylepšená verze TransNet V2, která dosahuje 

top výsledků detekce střihů na několika testovacích kolekcích. V závěru první části jsou také 

analyzovány, diskutovány a vizualizovány případy, kde detektor nezafungoval v souladu s 

testovacími daty. Druhá část práce se zabývá modely pro vyhledávání ve videu pomocí 

textových dotazů. Autor se po představení souvisejících prací zaměřuje na model W2VV++ a 

jeho rozšíření s využitím nového typu reprezentace textů (RoBERTa-BASE). Toto rozšíření 

se ukázalo jako velice slibný přístup pro úlohu hledání známého obrázku, tj. scénáře, kdy 

uživatel hledá pouze jeden obrázek z databáze. Student po celou dobu studia pracoval velice 

aktivně a kreativně, nastudoval velké množství souvisejících článků, což se projevuje (až na 

drobnosti) ve vysoké kvalitě předloženého textu (v AJ). Efektivita modelů byla průběžně 

demonstrována experimenty a s pomocí přehledných vizualizací i prototypů vyhledávacích 

systémů, na jejichž vývoji se autor výrazně spolupodílel komponentou pro zpracování dat. 

Celkově hodnotím práci jako velice zdařilou se zajímavými výsledky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 

   Student nastudoval rozsáhlou kolekci článků a pro vybrané metody navrhnul nová rozšíření, 

která dosahují top výsledků na respektovaných testovacích datech. Nad rámec práce se 

student věnoval předzpracování 1000 hodin videa z V3C1 kolekce pro dva úspěšné prototypy 

VIRET (2. místo) a SOMHunter (1. místo) z prestižní mezinárodní soutěže Video Browser 

Showdown 2020. Student se také zapojoval do publikační činnosti na prestižní konference a 

do časopisu (např. 3x CORE A*, 1x CORE B, 1x IEEE TMM s IF=5.452). Google scholar 

eviduje 89 citací jeho článků (51 za rok 2020). Statistiky odpovídající spíše Ph.D. studiu. 
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