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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie značne presahuje štandardnú obtiažnosť bakalárskej práce. Študent musel naštudovať problematiku

3D tranformácií, modelu kamery, epipolárnej geometrie, 3D rekonštrukcie a implementovať funkčný prototyp
aplikácie na PC.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práca splňuje všetky body zadania.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technickej správy zodpovedá štandardnému rozsahu bakalárskej práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Rozdelenie kapitol a náväznosť je logická, ale niektoré časti sú napísané menej zrozumiteľne a konzistentne.

Študent používa nesprávny preklad anglických termínov "translation" (posun) ako "překlad", "baseline" (báza)
ako "základní linie".

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práca obsahuje preklepy a formálne chyby. V texte sa objavujú neplatné referencie ([?], strana 6, 11) a chyby v

sádzaní v Latexe, napr. v Algoritme 1. Rovnice na stranách 14 a 20 sú nečíslované a totžné, len s inými použitými
symbolmi. Vhodnejšie by bolo rovnicu číslovať a v ďalšom texte na ňu odkazovať. V tabuľkách 6.1 a 6.2 by bolo
vhodné uviesť jednotky.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Uvedené zdroje sú relevantné a aktuálne. Na všetky prevzaté časti a obrázky sú uvedené referencie.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výstupom práce je aplikácia refotografie funkčná na PC, ktorá po kalibrácii a inicializácii umožňuje navigáciu

uživateľa k miestu z ktorého bola vyfotografovaná referenčná fotografia. Súčasťou výstupu je aj základ aplikácie
pre zariadenia so systémom Android.

8. Využitelnost výsledků
 Práca využíva existujúce riešenia a algoritmy, kopíruje postup článku uvedeného v zdrojoch. Prakticky využiteľná

je pre fotografov, ktorí potrebujú nájsť miesto z ktorého bola vytvorená referenčná fotografia.
9. Otázky k obhajobě
 Uvádzate, že relatívny odhad pozície sa stáva nestabilný v prípade dosiahnutia cieľovej pozície. Mohli by

ste podrobnejšie vysvetliť ako táto nestabilita nastáva, a ako by sa to dalo riešiť?
Prečo používate SURF s obmedzením na len 1000 bodov pri vyhľadávaní kľúčových bodov v obraze?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 K splneniu zadania bolo potrebné naštudovať problematiku 3D tranformácií, modelu kamery, epipolárnej

geometrie, 3D rekonštrukcie, čo vzhľadom na bakalársku prácu považujem za obtiažnejšie zadanie.
Práca obsahuje niekoľko faktuálnych nepresností. Formálna úprava má taktiež niekoľko nedostatkov a
preklepov.
Výsledná aplikácia umožňuje navigáciu užívateľa na miesto vyhotovenia referenčnej fotografie. Z dôvodu
náročného zadania, aj napriek nedostatkom v technickej správe hodnotím prácu známkou B.

 

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