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

 

Student se ve své práci zabýval velice aktuálním tématem explorace pomocí obsahu v multimediálních 
databázích. Student dostal za úkol nadefinovat, naimplementovat a vyhodnotit vhodné metody 
multimediální explorace, které jsou založeny na metrických přístupových metodách. Student navrhl dva 
odlišné explorační přístupy – jeden založený na exploraci pomocí metrické přístupové metody PM-Strom, 
kde se buď „zadarmo“ prochází (lehce obohacená) stromová struktura PM-Stromu, nebo se daná 
struktura používá pro vyhodnocování pro exploraci specifických dotazů. Druhý přístup je pak založen na 
multi-dotazech zadaných jako cut-regiony, které mohou být efektivně vyhodnoceny pomocí metrického 
indexu Pivot Table (zatím nepublikováno, publikace je ale v plánu). Student tedy plynule navázal na své 
předchozí vědecké výsledky, kde téma cut-regionů bylo rozvíjeno již v jeho bakalářské práci zabývající se 
dynamickou tvorbou PM-Stromu, bylo publikováno na SISAP 2012 a rozšířená verze v časopise 
Information Systems (IF=1.2), u obou publikací je student spoluautorem. Nadprůměrnou publikační 
aktivitu studenta dokládá také fakt, že již také stihl odpublikovat v diplomce popisované explorační 
techniky založené na struktuře PM-Strom (demo aplikace „find-the-image“ na IEEE konferenci CBMI 
konané letos v Klagenfurtu). 

 

Student se také podílel na vývoji komplexního exploračního portálu v rámci SW projektu, kam 
implementoval všechny popisované explorační techniky. Pomocí daného portálu byla vytvořena dříve 
zmiňovaná demo aplikace „find-the-image“, která byla použita na vyhodnocování výsledků explorace 
pomocí jednotlivých exploračních metod. Celkové vyhodnocení a srovnání bylo provedeno nejen na 
vlastních metodách, ale bylo provedeno i vzájemné porovnání s metodami implementovanými kolegou 
Tomášem Grošupem, který se zabýval mimo jiné explorací pomocí struktury M-Index a kombinace 
podobnostních modelů. Díky tomu mohlo dojít k přímému srovnání a vyhodnocení velkého množství 
exploračních přístupů, což má opět slibný publikační potenciál. 

 

Nadprůměrná publikační činnost a intenzivní práce na SW projektu si však vybraly svou daň v podobě 
snížené časové dotace na samotný text práce. Práce je sice psaná v angličtině, což hodnotím pozitivně, 
ale ta má zatím nemalé rezervy. Některé části práce jsou tudíž méně srozumitelné, v práci je velké 
množství i základních gramatických chyb a překlepů (pro velké množství nebudu vyjmenovávat), občas se 
vyskytnou i nepřesnosti (např. v důkazu 1.3.1, argument, který se dokazuje, je pouze „d(oi, q) > rq for all oi 
from B“, tj., nemá tam být to „If“ a pak ten text „then the ...“). Co se týká obsahu, tak mi chybí důkladnější 
popis práce, na kterou student navazuje, tj. podrobnější popis algoritmů konstrukce a hlavně dotazování 
v PM-Stromu. Na druhou stranu jsou zmíněné algoritmy dobře popsány ve zmíněných publikacích, takže 
s trochou úsilí jsou informace pro zainteresované čtenáře dostupné. I přes nedostatky v textové části jsem 
ale s prací studenta spokojen a celkově její vědecký přínos hodnotím velmi pozitivně. 

 

 

 

 

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): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Klagenfurtu dne: 26.8.2014 

 

 

Podpis:** 

 

 

* nehodící se škrtněte (vymažte) 

** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný 
posudek. 

 

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/

