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1. Zadání závěrečné práce.
Šlo o náročnější zadání vyžadující samostatný přístup a rozhodování, samostatnou práci se zahraniční
literaturou a komunikaci s autory volně šiřitelného SW.
Zadání bylo splněno, velmi si cením jak popisu současného stavu poznání, návrh postupu porovnání,
tak experimentálního ověření navrženého postupu.
Zcela nadstandardní je příprava dvou článků na mezinárodní konference.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studen byl po naprostou většinu času řešení DP na Erasmus pobytu ve Finsku. Přesto jsme průběžně
a zcela pravidelně komunikovali a konzultovali jeho aktuální postup i případné problémy. Vždy byl
na konzultace připraven a byl ochoten svůj postup či zaměření korigovat.

3. Aktivita při dokončování.
Při dokončování byla aktivita diplomanta naprosto vzorná. Přitom byl diplomant ochoten nad rámec
zadání pracovat na článcích na mezinárodní/zahraniční konference, z nichž jeden je již přijat, druhý
bude posouzen až po termínu obhajob DP. Tím konstatuji, že nejen že byl obsah DP řádně a průběžně
konzultován, ale jádro práce bylo zpracováno formou odborných článků.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
DP obsahuje přehled stavu poznání v oblasti rozpoznání obličejů i práce se sociálními sítěmi.
Obsahuje návrh vlastního postupu pro porovnání snímků obsahujících obličeje, jejich vyhodnocení a
návrh pro uživatele. To vše s použitím volně/bezplatně dostupných zdrojů, případně dílčí části
diplomant naprogramoval. Provedl experimentální vyhodnocení porovnáním snímků z Flickeru a
Facebooku s využitím služby Betaface. S autory zmiňované služby diplomant v průběhu řešení
komunikoval.
Jádro práce bylo zpracováno formou dvou článků a nejméně s jedním z nich bude odborná veřejnost
seznámena. Články jsou sepsány anglicky. Jeden z nich je v příloze DP, druhý byl ve finální verzi
odeslán až po odevzdání DP.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce obsahuje původní návrh postupu pro přidávání přátel v sociální síti Facebook s využitím
fotografií obličejů přátel a fotografií z Flickeru. Tento původní postup je zpracován do článku, který
je ve stavu posuzovaný. Vlastní srovnání obličejů je jako postup sepsáno v článku, přijatém na
konferenci.
Výsledky práce mohou být využitelné i v praxi dalších výzkumníků, což bylo přijato k publikaci.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant používá aktuální zdroje odborných článků, zejména zahraničních, a využívá volně/zdarma
dostupný aktuální SW. Odkazuje se i na právní problémy z oblasti programového vybavení,
sociálních sítí a ochrany osobních údajů. Zdroje jsou správně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o nadstandardní práci diplomanta s původními výsledky a postupy, které byly odeslány na
mezinárodní konference (publikace Springer, IEEE) s jednou známou akceptací a posuzováním
druhého z nich. Diplomant pracoval průběžně a jeho přístup se postupně blížil k práci výzkumníka.
Diplomant má potenciál k doktorskému studiu a rozhodně jeho diplomová práce splňuje a překračuje
obvyklou úroveň inženýrské kvalifikační práce. Doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
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