
Posudek bakalářské práce
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Autor práce Tomáš Zasadil
Název práce Automatic Bird Species Audio Detection

Rok odevzdání 2021
Studijní program Informatika

Studijní obor Obecná informatika

Autor posudku Mgr. Martin Pilát, Ph.D. Oponent
Pracoviště Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

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

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která by umožňovala automatické rozpoznávání ptačích
druhů na základě pořízených audiozáznamů. Tento cíl se povedlo částečně splnit a vznikla apli-
kace, která umí detekovat přítomnost jednoho konkrétního druhu ptáka v audiozáznamu. Taková
aplikace může být velmi užitečná pro monitorování ptactva. Rozpoznávání více druhů ptáků na-
jednou (jak jsem pochopil cíl ze zadání práce) by jistě bylo užitečnější, ale i v současné formě se
dá zadání považovat za splněné.

Práce má ale bohužel celou řadu problémů, které budou detailněji popsány v dalších částech
posudku. Mezi nejdůležitější z nich patří celkově nízká kvalita jak textové, tak programové části
práce, na základě kterých se domnívám, že práci není možno doporučit k obhajobě.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

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



Samotný text práce je velmi stručný a nesouvislý. Často působí spíš jako poznámky ke psaní
textu (např. v části 1.1 - strohé věty, které nejsou žádným způsobem propojené, často text
ani není psaný ve formě odstavců, ale každá věta je samostatný odstavec). Text také obsahuje
nepřesnosti – např. na str. 14 se uvádí "the derivative is calculated, minimum is found and the
network is optimized", to ale není správně, při trénování neuronových sítí se nehledá minimum
derivace. Na str. 8 se zase nesprávně uvádí, že funkce tanh(x) má v 0 derivaci 0. Text také
obsahuje řadu nespisovných nebo hovorových výrazů, které se do bakalářské práce příliš nehodí
(str. 10 - "designing a neural network is therefore still pretty much alchemy", str. 11 - "loss going
to the moon"). Po typografické stránce by se text také dal vylepšit, například jednoznakové názvy
proměnných nejsou nijak odlišeny od běžného textu.

V experimentální části potom není jasné, co přesně se porovnává a jak se to vyhodnocuje. Např.
tabulka 8.4 ukazuje výsledky pro různě upravená data, ale není jasné jak data byla upravena,
ani co znamenají čísla 0-5 ve hlavičce tabulky (množství přidaných dat?) a dokonce ani co
znamenají čísla přímo v tabulce (správnost předpovědi?). V části 8.2 jsou také zmíněná různá
nastavení modelů, ale v práci nejsou nikde uvedeny jejich výsledky – zdá se, že student sice
nějaké experimenty s nastavením parametrů provedl, ale práce nezmiňuje jaké, jen ukazuje nějaké
výsledky. Na str. 30 se také můžeme dozvědět, že "SimpleRNN performed horribly and was twice
as slow as GRU and LSTM. GRU and LSTM performed the same with GRU being faster.",
nikde ale není napsáno v jakých experimentech, ani co znamená "horribly".

V programátorské dokumentaci chybí celá řada důležitých informací – zmiňuje jen to, že pro-
gram je rozdělen na tři části, ale už nezmiňuje, jak tyto části spolupracují. Není také jasné, jaké
program používá knihovny (to je ale napsané v uživatelské dokumentaci), ani kde se dají najít
nejdůležitější funkce (ani jaké funkce to jsou). Naopak programátorská dokumentace obsahuje
popis všech tlačítek v GUI, který by se spíš hodil do dokumentace uživatelské. Ta je však ještě
stručnější, než programátorská dokumentace (pouze cca půl stránky) a pochybuji, že by zamýš-
lený uživatel - ornitolog, pochopil, jak aplikaci použít. Očekával bych, že se zde dozvím přesné
postupy, jak udělat nejdůležitější operace a vysvětlení uživatelského rozhraní a co v něm jaké
nastavení znamená.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

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

Implementace má relativně malý rozsah, ale to se u práce tohoto typu dá očekávat. Na druhou
stranu bych ale od takové implementace očekával, že bude provedena kvalitně. To v tomto případě
neplatí. Kód neobsahuje skoro žádné komentáře a ani nedodržuje běžné konvence zvoleného
programovacího jazyka (Python), např. jména některých funkcí začínají velkým písmenem. Ve
zdrojovém kódu také zůstaly nějaké nakonec nepoužité, zakomentované části. K práci také nejsou
přiložena žádná testovací data, na kterých by bylo možné software vyzkoušet.

Celkové hodnocení Neprospěl
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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