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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Student měl za úkol řešit problematiku detekce různých typů dopravních značek s použitím standardně

dostupných detekčních konvolučních neuronových sítí. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah práce je nadstandardní. Délka je však ovlivněna velkým množstvím obrázků.

Závěr práce je na straně 78.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Rozsah jednotlivých kapitol je adekvátní a kapitoly na sebe poměrně dobře navazují. Text však místy působí

lehce chaoticky a nekonzistentně. V první části práce jsou použity téměř výhradně jednoduché věty, které dobré
čitelnosti textu moc nepomáhají. Práce se tak jeví místy hůře pochopitelná. Některé důležité části práce jsou
uvedeny pouze v popiscích obrázků.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 V práci je malé množství překlepů a gramatických chyb. Práce obsahuje více druhů typografických chyb, které se

v práci v některých případech vyskytují ve velkém počtu - zejména se zde vyskytuje velký počet
jednopísmenných předložek / spojek na koncích řádků a chybějící odkazy na obrázky v textu. Obrázky, které
mohly být bez problémů vloženy vektorově, jsou použity rastrově a snižují vizuální kvalitu práce.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student si vyhledal relevantní zdroje a literaturu. Použití některých citací je však trochu nešťastné. Student

například používá poznámku pod čarou s URL publikace/datasetu/repozitáře na místě, kde by byla za
normálních okolností očekávaná citace. Ta se však objevuje např. až dále v textu, v některých případech je
sporné, zda se v práci objevuje vůbec.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Student provedl velké množství experimentů a natrénoval několik verzí detektorů, jejichž funkčnost podrobně

vyhodnotil. Krom trénovacích a pomocných programů na vyhodnocení a vytváření datasetu, nesmíme
zapomenout ani na vlastní reálný a syntetický dataset dopravních značek.

8. Využitelnost výsledků
 Primárně se jedná o experimentální práci. Některé natrénované modely by mohly být v praxi použité již nyní.

Vytvořené datasety budou užitečné i v budoucnosti pro další výzkum.
9. Otázky k obhajobě
 1. Na čem konkrétně ztroskotalo experimentování se sítí SSD-MobileNet?

2. U všech modelů uvádíte rychlost detekce v FPS. Jakou metodiku používáte pro tato měření? Je to detekce
s jedním obrázkem nebo se skupinou obrázků (dávkové zpracování)?

3. Pokud se jedná pouze o zpracování jednoho snímku, jak by se změnila rychlost sítě pro dávkové
zpracování dat? Zkuste prosím porovnat alespoň u jednoho modelu.

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Student odvedl velké množství práce a provedl opravdu nadstandardní počet experimentů. Celkový dojem

z práce však trochu kazí hůře zpracovaný text.
Z těchto důvodů a hodnocení uvedených výše hodnotím práci souhrnným hodnocením stupněm C.

 

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