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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání v podobě jak bylo vypsáno považuji za náročnější. Téma 3D rekonstrukce objektů se zaměřením na

digitalizaci dokumentů má silně experimentální charakter a kromě studia současných metod z vědeckých článků
vyžadovalo i vytvoření vlastní datové sady, provedení experimentů a jejich vyhodnocení.
Pan Kukučka zvolil méně náročnou cestu a při návrhu metody pro rekonstrukci povrchu se držel algoritmů
dostupných v open source knihovně OpenCV. U bakalářské práce je to však pochopitelné, protože veškeré
znalosti principů 3D rekonstrukce musel student získat samostudiem.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně s vážnými
výhradami

 Předložená práce příliš nerespektuje zaměření původního zadání na digitalizaci dokumentů. Chybí jakákoliv
analýza současných metod v této oblasti (požadováno v bodě 2) a také vytvořená datová sada pro experimenty
(bod 4) je zaměřená všeobecně a nikoliv na dokumenty. Sada obsahuje 10 objektů, z nichž pouze dva by se daly
označit za dokumenty. V ostatních případech jde o různé typy krabiček či obalů.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy se blíží obvyklému rozmezí. Některé její části však až příliš podrobně popisují existující

algoritmy využité při realizaci (kalibrace kamery, detekce keypoints, princip kd-tree, apod.), ale naopak
podstatnější principy navrhovaného řešení (např. princip rekonstrukce z více snímků) jsou popsány nedostatečně
a po přečtení zprávy mám o nich jen mlhavou představu.

4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Zvolená struktura technické zprávy není úplně šťastná a nepřispívá dobrému pochopení vlastního přínosu autora.

Kapitola Návrh řešení do nejmenšího detailu popisuje principy metod implementovaných v knihovně OpenCV, ale
i jak z těchto metod autor poskládal své řešení, včetně detailů samotné implementace. Velmi zvláštně pak působí
kapitola 5.5 Implementace, kde je až na úplný závěr ve dvou větách konstatováno, že program byl vytvořen
v jazyce Python a s knihovnou OpenCV...

Popis datasetu je velice strohý. Velmi bych ocenil informaci o konkrétních objektech v datasetu a ukázku
pořízených obrázků v datasetu.
Používá se pojmenování Hessova matice a nikoliv Hessianova matice...

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Jazyková kvalita technické zprávy velmi trpí množstvím gramatických chyb, překlepů, chybějících mezer, nebo

chybějícíh odkazů vysázených jako: ??. Odkazy na citace jsou často umístěné mimo větu za tečkou. [19] Jinak je
zpráva po typografické stránce slušná.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Při volbě literatury se autor zaměřil na odborné články a knihy související s metodami dostupnými v knihovně

OpenCV. Použitou literaturu cituje.
Kapitola 2 velmi stručně shrnuje dva obecné přístupy ke 3D rekonstrukci (stereoskopie a laserové skenování),
ale žádný přehled současných metod pro 3D digitalizaci dokumentů v ní nenajdeme.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Programové řešení tvoří sada Python skriptů, které jsou vhodně členěny do modulů a tříd. Zdrojový kód je

komentovaný a nechybí automaticky generovaná dokumentace.
Z pohledu realizačního výstupu je mrzuté, že v technické zprávě nenajdeme důkladnější testování a posouzení
přesnosti rekonstrukce. Kupříkladu výpočet tzv. reprojekční chyby ve zdrojovém kódu najdeme, ale její konkrétní
hodnoty naměřené na testovací sadě v technické zprávě chybí.
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8. Využitelnost výsledků
 Z prezentovaných výsledků se zdá, že rozměry rekonstruovaného objektu přibližně odpovídají realitě, a  tudíž je

postup kalibrace a rekonstrukce jakž takž funkční, ale vyhodnocení přesnosti je velmi neurčité. Součástí
elektronického odevzdání jsou i jakési výstupy formou PLY souborů - téměř vždy jde jen o přední stěnu nějakého
rovinného objektu a jakýkoliv další popis chybí.
Pokud by práce obsahovala kvalitnější vyhodnocení dosažených výsledků, nejlépe přímo na dokumentech,
mohla by přinést užitečné informace o možnostech knihovny OpenCV.

9. Otázky k obhajobě
 Vysvětlete, jak funguje Váš přepočet projekční matice a samotná triangulace při rekonstrukci z více snímků.

Jakou reprojekční chybu jste na testovacích objektech naměřil?
Neměly by rekonstruované body na stranách krabičky (Obrázek 6.5) tvořit pravý úhel?

10. Souhrnné hodnocení 57 b. dostatečně (E)
 S ohledem na vlastní formulace použité v popisu převzatých metod se lze domnívat, že pan Kukučka do

problematiky proniknul, nemalé množství metod pochopil a s využitím knihovny OpenCV i dokázal realizovat
řešení, které je schopné vypočítat základní sparse rekonstrukci jednoduchých 3D objektů. Je veliká škoda, že se
nepokusil alespoň o rešerši metod 3D digitalizace dokumentů a tento aspekt zadání pominul.
Přestože mám výhrady ke splnění dvou bodů zadání a kvalitě technické zprávy, domnívám se, že pan Kukučka
na bakalářské práci odvedl nezanedbatelný kus práce a proto ji celkově hodnotím jako dostatečnou.

 

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

  
V Brně dne: 17. srpna 2020

 Španěl Michal, Ing., Ph.D.
oponent
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