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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje nastudování state-of-art v detekci a regresi v počítačovém vidění, a vyřešení zcela nového

problému. Úspěšný výsledek je jednoznačně publikovatelný na mezinárodní úrovni.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Student nejenom splnil zadání, ale rozšířil práci o statisticky podložený experiment s manuální anotací 100 lidí

přes webovou stránku. Toto rozšíření je náročností a výstupem srovnatelné s Bakalářskou prací.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je stručná, ale výstižná.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce pojednává srozumitelně o celé široké problematice, je logicky organizovaná, a dobře se čte. V práci jsem

narazil na pochybná tvrzení, která jsou zavádějící, ale také nejsou zcela špatně. Uvádím tyto příklady:

2.2.5 Regrese - "Principem [regrese] je minimalizování chyby mezi odhadem modelu a správnou hodnotou."
Principem regrese není minimalizování chyby, ale generalizace na nová data. Za tímto účelem se řeší dvojí
problém minimalizace chyby a výběru nejpravděpodobnějšího modelu.
2.4.1 Model umělého neuronu - "y = f(w0 + w1x1 + ... wnxn), w0 je práh". Toto tvrzení je zavádějící, protože práce
používá ReLU neurony, ve kterých je práh hodnota pod kterou se f(x) = 0
2.5 Konvoluční neuronové sítě - "Na rozdíl od standardních dopředných neuronových sítí obsahují vrstvy neuronů,
u nichž se vynucuje struktura vah". Je důležité zmínit že konvoluční sítě využívají i plně propojené vrstvy které si
strukturu nevynucují.

K těmto detailům lze ovšem jinde v textu dohledat vysvětlení, která potvrzují že student tématu rozumí.
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 V práci jsem nenašel žádné zásadní chyby.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce obsahuje velké množství relevantní literatury, včetně učebnic a článků. Několik konkrétních informací je

ovšem čerpáno z nerelevantních zdrojů.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Student vypracoval funkční, publikovatelné výsledky. Implementace je kvalitní a modulární, okomentovaná, a

běží mimo jiné na školním SGE.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky přináší cela nové poznatky, které jsou na vysoké úrovni.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 97 b. výborně (A)
 Práce se zabývá náročným tématem jehož řešení nebylo doposud nikdy publikováno. Problematika byla

vyřešena důsledně a kvalitně, a veškeré výsledky byly důkladně ověřeny. Nad rámec zadání byl proveden
uživatelský experiment, který potvrdil že systém odhaduje nadmořskou výšku z obrazu lépe než člověk, a
výsledky byly publikovány na EXCEL@FIT, a také podány jako podstatná část článku na BMVC 2015.
Implementace a text odpovídají této kvalitě také, a proto doporučuji nejvyšší hodnocení.
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