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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Zadání práce považuji za obtížnější. Student se musel seznámit se spoustou technik z oblasti počítačového

vidění. Ty byly často nad rámec magisterského studia.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání bylo beze zbytku splněno.
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 97 p. (A)
 Rozsah kapitol je vyvážený. Práce je velmi dobře srozumitelná a čtenáře (i méně znalého) seznámí se zákulisím

problému 3D rekonstrukce z 2D snímků.
5. Formal aspects of technical report 98 p. (A)
 Práce je vysázena za pomoci systému LaTeX a je velmi úhledná. Text je psán velmi dobrou angličtinou a je

krásně srozumitelný.
6. Literature usage 97 p. (A)
 Seznam literatury obsahuje 35 odrážek z nichž je drtivá většina knižních nebo se jedná o odborné články. Narazil

jsem na dva záznamy, které dle mého nesplňují normu. To lze ovšem vzhledem ke zbytku seznamu přirovnat k
plivnutí do moře a nedostatek proto přehlížím.

7. Implementation results 90 p. (A)
 Na CD je související C++ kód, který je rozsáhlý a na důležitých místech komentovaný (včetně přípravy pro

Doxygen). Z počátku je problém ve struktuře odevzdaného CD nalézt který kód je dílem studenta. Program
využívá knihovny třetích stran (známé OpenCV) a také SLAM++ či SLAM_frontend, což je dílo našich kolegů z
FIT (mimo jiné vedoucího práce). Vše dle mého názoru v souladu s licenčními podmínkami. Součástí řešení jsou
nejen instalační, ale i testovací skripty. Především díky nim je výsledkem velmi pěkné vyhodnocení, jenž lze
nalézt v textové části.

8. Utilizability of results
 V práci je popsáno aktuální téma rekonstrukce 3D objektů z 2D snímků. Takovéto techniky dnes nalézají své

využití v oblastech jako je 3D tisk, tvorba 3D map či modelování a vizualizace. K tomuto účelu student mimo jiné
otestoval nástroje SLAM++ a SLAM_frontend vytvořené našimi kolegy.

9. Questions for defence
 -
10. Total assessment 92 p. excellent (A)
 Jediné co mě v případě této práce výrazněji vadilo bylo ne úplně zřejmé umístění autorových kódů v rámci

struktury na CD. Z toho je trochu cítit zmatek a stres při dokončování. Na druhou stranu vzhledem k úhledné
anglicky psané technické zprávě, kvalitnímu výběru literatury, velmi dobré evaluaci navrhuji hodnocení A.
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