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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Obecná segmentace polygonálních modelů patří mezi velmi obtížná zadání, jejíž náročnost je stále značná i po

omezení se na množinu modelů čelistí. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Student uspokojivě splnil většinu bodů zadání. 

Samotný segmentační algorimus je implementován až po onačení vrcholů zubů pomocí konvoluční neuronové
sítě. Zpětná projekce ze 2D označení na 3D polygonální model a následná segmentace je uvedena pouze ve
formě návrhu.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah práce je na spodní hranici limitu. Zejména teoretické části práce by bylo vhodné rozšířit a zvážit relevanci

některých uváděných informací.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Technická zpráva působí nedokončeně. Logická struktura práce je v podstatě zvolena dobře, ale na

pochopitelnosti velmi ubírá obsah práce samotný. Míra podrobnosti prezentovaných témat se v jednotlivých
kapitolách radikálně liší. Mezi hlavní nedostatky patří: 

Teoretický rozbor segmentace polygonálních modelů je omezen na velmi krátký popis a představení dvou
existujících metod.
Obrázky a diagramy jsou nedostatečně popsány. Obzvláště v případech převzatých schémat neuronových
sítí by bylo vhodné popsat úpravy, které student navrhl.
Kapitola s popisem umělých neuronových sítí začíná popisem konvolučních neuronových sítí, a končí
definicí aktivační funkce. Pořadí jednotlivých sekcí by bylo vhodné přeskládat, aby základy byly představeny
jako první.
Text místy nesprávně nebo neúplně popisuje některé definované principy a metody. Například je v textu bez
citace uvedena informace, že neuronová síť nedokáže provádět žádnou relevantní operaci bez předchozího
trénování.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Technická zpráva obsahuje mnoho jazykových a typografických problémů. Za obzvláště problematické považuji

například následující nedostatky: 

Náhodné používání anglických výrazů a jejich českých překladů. Mnoho výrazů je možné jednoduše
přeložit, bez narušení jejich tradičního použití.
Popisky obrázků jsou často nedostatečné k pochopení jejich obsahu.
Obrázky a diagramu jsou často nevhodně umístěny příliš daleko od místa jejich odkazování nebo jsou
zbytečně na samostatné stránce.
Na straně 3 je zbytečně uveden seznam omezení následovaný dalším seznamem omezení s bližším
popisem.

6. Práce s literaturou 62 b. (D)
 Práce využívá menší množství vhodně zvolených zdrojů, které zahrnují vědecké práce, implementační

dokumenty a odkazy na další internetové zdroje. 

V případech některých uvedených informací, zejména v kapitole o umělých neuronových sítích, bych očekával
bližší specifikaci zdrojů ze kterých byly informace čerpány.

Obrázek 3.4 v práci nemá uvedený zdroj a jeho původ je nejasný.
7. Realizační výstup 68 b. (D)
 Student představil návrh a provedl částečnou implementaci algoritmu segmentace modelů čelistí. 
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Součástí práce jsou dvě jednoduché aplikace ve formě Python skriptů pro tvorbu datasetu a trénování konvoluční
sítě. Skripty jsou přehledné a obsahují dostatečné komentáře. 

Konvoluční neuronová síť byla úspěšně trénována pro úlohu označení hran zubů. 

Součástí předvedených výsledků je dataset obsahující 90 modelů s označením jednotlivých zubů, který lze
pomocí skriptu transformovat na trénovací sadu pro zmíněnou neuronovou síť.

Validace a verifikace byla provedena pouze v omezené míře a to na výstupech navržené konvoluční neuronové
sítě. Student kvantitativně vyhodnotil efektivitu datové augmentace natočení čelisti ve 3D prostoru a následně
kvalitativně ukázal generalizaci sítě na testovacích datech.

8. Využitelnost výsledků
 Jde o práci výzkumného charakteru, která aktuálně není kompletně dokončena. Po dokončení by práci bylo

možné využít pro urychlení segmentace modelů zubních čelistí, například v zubních ordinacích.

V aktuálním stavu práce vidím její hlavní přínos ve vytvořeném datasetu, který obsahuje 90 označených modelů
zubních čelistí. Přístup segmentace polygonálních modelů skrz proces mapování do 2D je potenciálně také
zajímavý pro následující výzkumné práce.

9. Otázky k obhajobě
 V textu je uvedeno, že jste měl k dispozici sadu s 491 modely. Jakým způsobem jste vybíral výsledných 90

modelů a proč nebylo možné většinu z původních modelů použít?
U kvalitativního vyhodnocení na obrázku 6.4 uvádíte, že hloubkové mapy z testovací části datové sady
nebyly při trénování sítě použity. Díky Vámi použité augmentaci pomocí 3D rotace je však možné, že pro
trénování byly použity hloubkové mapy různě natočených testovacích modelů sdílených mezi testovací
a trénovací sadou. Jaké bylo rozdělení datové sady (90 modelů) z pohledu samotných modelů?
Při vyhodnocení výsledků Vámi trénované sítě uvádíte hodnoty ztrátové funkce a přesnosti pouze na
trénovací a validační datové sadě - jaké jsou kvantitativní výsledky na sadě testovací? 

10. Souhrnné hodnocení 63 b. uspokojivě (D)
 I přes nedokončenou implementaci kompletního algoritmu práce ukazuje zajímavý přístup k segmentaci

polygonálních modelů. Oceňuji vytvořený dataset, který je možné použít v budoucím výzkumu v této oblasti.
Student rovněž ukázal schopnost nastudovat relevantní literaturu a její aplikaci ve formě praktické aplikace. 

Kromě nedokončené implementace navržené aplikace vidím hlavní problém práce v technické zprávě, která
působí nedokončeně. I přes její značné formální, prezentační i faktické nedostatky práci hodnotím stupňem D
(uspokojivě).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 13. srpna 2020

 Polášek Tomáš, Ing.
oponent
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