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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo prozkoumat, do jaké míry je možné automaticky odhadnout nadmořskou výšku kamery z

obrazových dat. Vedoucí práce poskytl datovou sadu, kterou však bylo nutné upravit pro další použití. Dále student
navrhl a implementoval automatický systém pro odhad nadmořské výšky pomocí konvolučních neuronových sítí.
Student také provedl experiment se sto reálnými pozorovateli, čímž umožnil porovnání výsledků navrženého
systému s průměrným lidským odhadem nadmořské výšky. Zadání práce bylo nadstandardně obtížné, převážně
výzkumného charakteru, získané výsledky budou dále využity v rámci projektu LOCATE SoMoPro.

2. Práce s literaturou
 Student pracoval převážně implementačně v prostředí Caffe (http://caffe.berkeleyvision.org/), nicméně prokázal, že

se dokáže velice dobře orientovat v anglicky psané odborné literatuře a vědeckých článcích.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student pracoval svědomitě, dodržoval veškeré dohody i termíny, poctivě řešil řadu netriviálních problémů, které se

v průběhu práce vyskytly, a navrhovaná řešení implementoval. S konzultacemi pomáhal také Ing. Michal Hradiš.
4. Aktivita při dokončování
 Student dokončil práci v termínu, obsah práce průběžně konzultoval s vedoucím.
5. Publikační činnost, ocenění
 1) Práce byla prezentována na studentské konferenci EXCEL@FIT, kde byla vybrána pro ústní prezentaci (12

nejlepších z 87 přihlášených). Dále byla oceněna v kategorii "výborný nápad". 
2) Datová sada vytvořená v rámci této práce a některé další výsledky vytvořené ve spolupráci s CMP FEL ČVUT
byly nabídnuty k publikaci na vědecké konferenci BMVC 2015.
3) Doporučuji zvážit nominaci na ACM SPY.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student v plné míře splnil požadavky zadání. Nad rámec zadání pak provedl experiment s reálnými uživateli,

sepsal článek na studentskou konferenci a výsledky své práce prezentoval ústně i formou plakátu. Celkově
považuji tuto práci za velice zdařilou a doporučuji zvážit nominaci na ACM SPY, případně i další ohodnocení.

 

V Brně dne: 8. června 2015
.................................
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