
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Mihalčin Tomáš, Bc.
Téma: Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu (id 21049)
Oponent: Sochor Jakub, Ing., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Celá sekce 2.1 mohla být vynechána. 

Velmi ošklivé rastrové obrázky 2.3, 2.5. Autorem vytvořené obrázky a grafy jsou zbytečně rastrové a tudíž
nevzhledné. 
Popis existujících přístupů k rozpoznání tváří a agragaci vektorů je přílíš krátký, nevyčerpávájící a
rozhodně neposkytuje celkový a ucelený pohled na tato témata.
Popis navrhnuté metody pro agregaci je napsán dost nejasné a nepochopitelně. 
Autor v návrhu a implementaci popisuje Siamské sítě, které nakonec nejsou vůbec použity. 

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Autor příliš často porušuje typografická pravidla (chybí mezera před závorkou, přebývají meziery před čárkou,

chybí mezera mezi slovy atd.). Ukončení názvů třech odstavců na straně 8 je úplně nekonzistentní - pokaždé
úplně jiným způsobem (nic, čárka, tečka). 

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Tvrdit, že obličeje lze detekovat neuronovou sítí a ocitovat k tomu 20 let starý článek mi nepřijde příliš vhodné.
7. Realizační výstup 45 b. (F)
 Dle mého názoru, autor udělal přílíš málo práce vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci. 

1) Autor získal dva datasety, dvě předtrénované sítě pro extrakci příznaků a jednu síť pro odhad natočení hlavy.
Pro získání baseline vyhodnotil tyto dvě sítě s agregací pomocí průměru.
2) Na základě natočení hlavy autor rozdělil tváře do tří kategorií podle pevných prahů a těmto kategoriím přidělil
pevné váhy se kterýma následně váhoval příznakové vektory místo běžného průměru. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou využitelné pouze pro zjištění, že mírně pomáhá autorem použitý přístup. Experimenty nejdou nijak

do hloubky (jak rozdělit tváře do kategorií, jaké váhy jim přidělit, kolik kategorií je vhodné mít). 
9. Otázky k obhajobě
 1. Proč jste zvolil zrovna tři kategorie natočení? 

2. Jak jste určil prahy pro rozdělení do kategorií? 
3. Jaké jste určil váhy pro tyto kategorie? Jaké váhy jste zvolil? 

10. Souhrnné hodnocení 50 b. dostatečně (E)
 Autor udělal velmi malé množství práce vzhledem k tomu, že se jedná o diplomovou práci. Autorem navržený

přístup je velmi jednoduchý a není ani dobře odexperimentováno, jestli jsou zvoleny optimální parametry. Tudíž
navrhuji hodnocení na hranici E/F.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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