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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 

 

Diplomová práce je výzkumného charakteru. Přínosem práce jsou dvě metody pro tzv. multimediální exploraci, kdy není splněn 
předpoklad cíleného vyhledávání (uživatel neví, co hledá, anebo nemá příklad, kterým by se dotazoval). První metodou je využití 
indexační metody PM-tree pro explorační dotazy (využívá se nativně navigace ve stromové struktuře) – jsou navrženy 3 varianty. 
Druhou metodou je zavedení nového typu dotazu, tzv. cut-region range query, který umožňuje aproximovat vykonání více range 
query dotazů a jejich agregaci najednou. Rozdělím svoje hodnocení na silné a slabé stránky. 

 

Silnou stránkou práce je originalita výzkumu, který byl uskutečněn. První představená metoda je poměrně jednoduché (heuristické) 
využití struktury PM-tree, nicméně experimentální část je velmi pěkná a šitá na míru multimediální exploraci. Druhá metoda je 
originálním nápadem využití cut-regionů, které byly původně navrženy jako indexační, nikoliv dotazovací. Jako bonus byly obě 
metody implementovány do aplikace Find-the-image, která byla zpřístupněna a testována uživateli z běžné cílové skupiny, tedy ne 
informatiky (či dokonce pouze autorem). Vzhledem k tomu, že nebyla zkoumána pouze rychlost algoritmů, ale také precision/recall 
v širším slova smyslu (např. na kolik kliků se uživatel dobere výsledku zcela novou technikou vyhledávání a GUI), je zapojení 
nezávislé skupiny testovacích uživatelů nezbytné. Práce částečně vychází z předchozích prací autora, publikovaných 
v impaktovaném časopise a na mezinárodních konferencích [21-23]. Tím se do jisté míry rozšiřuje přínos celé práce. Obě nové 
metody jsou však původní, zatím nepublikované, přičemž jejich publikační potenciál je značný (zejména druhá metoda o cut-region 
queries). 

 

Slabou stránkou práce je prezentace, technická propracovanost a jazyk. Zde musím vytknout vážné nedostatky. Z textu je cítit, že 
mu nebyla věnována potřebná časová dotace (ta byla pravděpodobně přesunuta na přípravu výše zmíněných publikací). Čtenář, 
který není dobře obeznámen s problematikou similarity search technologií, bude obtížně rozumět některým používaným pojmům, 
případně zkráceným myšlenkovým pochodům autora (klasický to nešvar vědců-začátečníků). Přestože práce je nabita fakty a má 
přes 50 stran (standardní rozsah DP), vyžadovala by delší, systematičtější a srozumitelnější členění. Angličtina práce má velké 
rezervy (hlavně členy, jednotné/množné číslo).  

 

Přes uvedené nedostatky práci hodnotním pozitivně, zejména pro originální výsledky.  

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení k obhajobě: 

 

Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji   k obhajobě.  

 

 

 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

ANO  

 

 

 

 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 

 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 

 

Navržené metody i výsledky jsou originální a hodné soutěže, bohužel, vzhledem k finální podobě textu ji do soutěže 
nemůžu doporučit. Škoda.  
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