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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Náročnost odpovídá středně obtížné DP. K řešení bylo třeba nastudovat několik pokročilejších metod detekce

hran (rekurzivní Derichův filtr, vlastní Structured Forest, metoda EdgeFlow).
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce zabírá 34 vysázených stran (1/3 teorie, 2/3 vlastní práce). Teoretická i praktická část jsou informačně

bohaté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Srozumitelný výklad. Jednotlivé části na sebe navazují. Schází popsat anisotropickou difuzi. Občas by k

pochopení pomohl obrázek (např. jak vypadá strom, les). Ve (2.3) jsou Gx, Gy konvoluční jádra. Pak jsou ale
použity ve smyslu konvolučních odezev. Derichův detektor by si zasloužil více osvětlit. Dále u něj schází odkaz na
původní publikaci. Tabulka 6.1 a 6.3 by si zasloužila více popsat řádky i sloupce. V obrázku 2.3b je asi chyba
(červené hrany zmizely).

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce obsahuje minimální množství jazykových a typografických chyb. Ve (3.5) je symbol * pro násobení. Tohle

se spíš hodí pro značení konvoluce. K odkazování na matematické rovnice by bylo lepší použít kulaté závorky.
Názvy některých metod jsou počeštěné (Cannyho hranový detektor), jiné hned vedle nikoliv (Marr-Hildreth by
pak mělo být Marrův-Hildrethové hranový detektor).

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Přehled problematiky mohl být o něco širší především v oblasti multi-scale detektorů, např. detekce pomocí

vlnkové transformace (Mallat). V práci jsou citovány odborné publikace odpovídající použitým metodám. Schází
citace (Deriche, 1987). Citace nejsou zcela podle ČSN (schází název časopisu/sborníku, ISBN/ISSN).

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Student implementoval vlastní anotační nástroj. Tento může být potenciálně použit např. dalšími studenty. Vlastní

práce pak obsahuje experimentální sekci, ve které jsou srovnány různé způsoby anotace mapových
podkladů. Dále bylo implementováno několik konvenčních hranových detektorů. Implementace metody
Structured Forest byla převzata ze stránek Microsoft Research.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je kompilačního a experimentálního charakteru. Jejím přínosem je srovnání metody Structured Forest a

Derichova detektoru. Dále jsem zkoumány různé styly anotace mapových podkladů. Práce může posloužit dalším
studentům jako přehled problematiky.

9. Otázky k obhajobě
 Dala by se zvýšit úspěšnost detekce implementací multi-scale verze metody Structured Forest? Tedy

spustit ji nad několika měřítky vstupního obrazu a pak spojit výsledky.
Jak by se dala zlepšit úspěšnost detekce hran metodou Structured Forest na zkoumaných medicínských
datech?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Středně obtížná práce se zajímavými experimentálními výsledky nad mapovými daty. Student implementoval

anotační nástroj a několik konvenčních metod.
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