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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce vyžaduje provedení většího množství výpočetně náročných experimentů a práci s větším objemem dat.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Rozsah experimentů byl větší, než bylo podle zadání nutné.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je pochopitelná, čte se poměrně dobře, ale má několik nedostatků, které zbytečně čtenáři znesnadňují

orientaci nebo prodlužují čas potřebný pro pochopení práce. Také bych ocenil, kdyby byl text v některých
pasážích přesnější a vysvětlil více detaily použitých postupů a metod a jejich přesné odlišnosti od jejich
původních verzí.

Největší problém jsem měl s prezentací výsledků experimentů, které jsou hlavně textem, dokonce většinu
naměřených výsledků se autorka rozhodla neuvádět. Čekal bych vždy například graf, který by vhodně
prezentoval naměřené výsledky podporující nějaký závěr, aby si čtenář mohl rychle udělat základní
představu. Takto musí procházet text a důvěřovat interpretaci autorky.
Občas jsem nerozuměl rozdělení metod, dat a experimentů, které se v textu zvláštně prolínají. Například
hned na začátku Kapitoly 3 je odstavec popisující experiment "Srovnání je provedeno pomocí-" a sekce 3.4
v podstatě popisuje experimenty.
Odkazy na obrázky a podobně je dobré uvádět co nejdříve, ať čtenář může obrázek používat jako referenci
už při čtení textu. Zároveň je dobré obrázky a tabulky umístit nejlépe na stejnou stránku, kde je vysázen
relevantní text. Hlavně v experimentech jsou obrázky o dvě až tři stránky dále.
V části "Architektury pro segmentaci obrazových dat" citelně chybí schémata  architektur. Snažit se vše
vysvětlit čistě textem není efektivní a čtenář se pak v textu i hůř orientuje.
Vysvětlení základních pojmů neuronových sítí v takovéto práci možná není potřebné.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formální úprava je v pořádku bez výrazných nedostatků i kladů kromě kvality některý obrázků, které jsou v práci

všechny rastrové a některé ve velmi nízké kvalitě. Nerozumím, proč nejsou vektorové aspoň obrázky, které jsou
vlastním dílem autorky (3.1, 3.3, 3.4, 4.1).

6. Práce s literaturou 89 b. (B)
 Práce odkazuje celkově 46 kvalitních a relevantních zdrojů, které dobře pokrývají řešené téma. Autorka se s nimi

dobře seznámila a získané informace vhodně využila. Bylo by dobré, aby text explicitně vysvětloval, jaké jsou
rozdíly použitých metoda a přístupů od jejich původních verzí. U "zpětné vazby" není z textu jasné, jestli je to
nová myšlenka, nebo je převzatá.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výsledkem práce je mnoho zajímavých experimentů, programy potřebné pro jejich dosažení i demonstrační

aplikace pro interaktivní segmentaci. Velmi oceňuji rozsah provedených experimentů a jejich vysokou
systematičnost, kterou moc často nevídám.  Na druhou stranu úroveň zdrojových kódů je horší. Scripty pro
experimenty jsou spíše nestrukturované "nudle" kódu a obsahují konfigurace včetně cest k datům
a předtrénovaným modelům. Soubor "functions.py" s vyčleněnými funkcemi má 1310 řádků.

8. Využitelnost výsledků
 Práce poskytuje zajímavé informace o chování segmentačních metod, které jsou jistě důležité pro praktické

aplikaci i další výzkum. Vytvořené kódy mohou být také dále využity jak při výzkumu, tak v praxi, ale bylo by je
nutné nejdřív vhodně refaktorovat.

9. Otázky k obhajobě
 Obsahují výřezy 96x96 dostatečný kontext, pro segmentaci? Můžete tuto velikost porovnat s velikostí

oblasti, která ovlivní jeden pixel výstupu vašich sítí?
Proč v experimentech neuvádíte souhrny výsledků?
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Není distorze pomocí zamíchání pixelů až příliš silná? 
Proč se zdá, že modely trénované na menší datové sadě konvergují pomaleji (Obr. 4.1)? Chová se tak síť i
na trénovací sadě?

10. Souhrnné hodnocení 86 b. velmi dobře (B)
 Jedná se o zajímavou práci, která exceluje provedenými experimenty. Vyššímu hodnocení mi brání nedostatky

v textové části.

 

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

  
V Brně dne: 19. srpna 2020

 Hradiš Michal, Ing., Ph.D.
oponent
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