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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Pan Kuník se věnoval problému stabilizace videa ze stereokamery pro zlepšení přesnosti odhadu rychlosti

projíždějících vozidel. Obtížnějším prvkem zadání byla nedostupnost referenčních výsledků a dostatečného
množství testovacích dat, na kterých by ověřoval funkčnost. Poradil si vytvořením umělého datasetu, kde pohyb
kamery jednoduše simuloval.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Přibližně polovinu technické zprávy tvoří převzatá teorie, která je pěkně zpracovaná, ale stačila by stručnější.

Podrobný popis kalibrace stereokamery nebo epipolární geometrie je zbytečný, pokud je autor v práci přímo
nevyužívá, protože každou kameru stabilizuje nezávisle...

Raději než popis základních metod, bych uvítal širší přehled a porovnání detektorů rohových bodů
a posouzení jejich vhodnosti pro řešený problém.

4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Technická zpráva je kvalitně zpracovaná a vše podstatné je vysvětleno. Oceňuji i vytvořené diagramy a obrázky

ilustrující principy řešení.
Vysvětlení principu metody je trochu nešťastně až v implementaci. Návrh mi nedává dostatečnou představu
o řešení problému stabilizace kamery. Je hezké v něm uvést, jaké knihovny a prog. jazyk byl zvolen, ale to je
naopak spíše implementační záležitost.

Bylo by vhodné uvést základní informace o kameře, která byla použita pro pořízení testovacího záznamu
a více konkretizovat úlohu a řešený problém - montáž kamery, jaká je vzdálenost kamer, jakým typem
pohybu trpí video.
Chybí i detailnější ukázka a charakteristika testovací sekvence, se kterou byly provedeny experimenty.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Typografická a jazyková stránka práce je velmi dobrá, nemám zásadních připomínek.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Studijní literatura je pestrá a pokrývá většinu potřebných témat. Autor cituje i několik vědeckých prací

relevantních pro řešené téma. S ohledem na zvolené řešení se student mohl více zaměřit na metody stabilizace
videa se sub-pixelovou přesností a metody pro odhad pozadí ve video sekvenci a odlišení pohybujících se
objektů.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Navržená metoda je schopná rozpoznat a odstranit pohyb kamery v řádu pixelů a za vhodných podmínek může

být dobře funkční. Bohužel, testována byla pouze na omezené testovací sadě - jedna delší video sekvence.
Návrh metody počítá i s potřebou rychlého zpracování snímků a tak obsahuje jak rychlou variantu algoritmu, tak
robustnější alternativu, pokud první selže. Výsledná rychlost zpracování je tedy velice dobrá.

Samotný realizační výstup tvoří command line aplikace psané v jazyce C++. Škoda, že vše je v jednom
souboru a není rozděleno na funkce či třídy pro stabilizaci a vše ostatní.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořené řešení může posloužit pro vyhodnocení možného přínosu stabilizace stereokamery pro zpřesnění

odhadu rychlosti jedoucích vozidel a další nasměrování výzkumu v této oblasti.
Líbí se mi systematický přístup k testování a naladění parametrů. Díky tomu student odhalil např. problémy při
nedostatku korespondujících bodů a snažil se je vyřešit.

9. Otázky k obhajobě
 Jakou stereokamerou byl pořízen video záznam, se kterým jste experimentoval? Jak významný je u ní

vzájemný pohyb kamer v porovnání s pohybem stereokamery jako celkem?
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Jak byste při reálném nasazení Vašeho systému řešil výběr referenčního snímku a jeho aktualizaci při
změnách počasí, osvětlení, atd.?
Má vámi navržené řešení nějaká omezení? Bude fungovat i při hustém provozu?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Pan Kuník si se zadáním poradil velmi dobře a je patrné, že své řešení promýšlel a důkladně testoval, aby odhalil

případné problémy. Přestože jsem narazil na nedostatky v technické realizaci či zprávě, mé hodnocení více
reflektuje nadprůměrnou úroveň zpracování tématu a návrhu řešení, kde pan Kuník projevil schopnost předvídat i
řešit problémy.

 

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

  
V Brně dne: 9. června 2021

 Španěl Michal, Ing., Ph.D.
oponent
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