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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Autonómne riadenie vozidla považujem za náročnú a komplexnú úlohu. Avšak vďaka existujúcim nástrojom

(simulátor, frameworky pre deep learning a pod.) považujem zadanie za primerane náročné.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práca je vhodne štruktúrovaná a pochopiteľná pre čitateľa.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po formálnej a jazykovej stránke je práca na veľmi dobre úrovni, pozitívne hodnotím vektorovú grafiku a

minimum typografických chýb. Gramatiku posúdiť nedokážem.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Študent zozbieral dostatočné množstvo adekvátnej literatúry pre svoju prácu.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačný výstup hodnotím veľmi pozitívne. Študent spracoval dve varianty autonómneho riadenia - imitačný

prístup na základe obrazového vstupu a prístup založený na posilňovanom učení, senzorických a iných
štruktúrovaných vstupoch. Uvedené prístupy vhodne experimentálne vyhodnotil.

8. Využitelnost výsledků
 Práca realizuje úlohu autonómneho riadenia na základe existujúcich prístupov, ale zároveň prináša aj nové

prístupy (napr. vlastnú funkciu odmien), ktoré sa osvedčili v realizovaných experimentoch.
9. Otázky k obhajobě
 1. Na základe čoho ste zvolili architektúru konvolučnej siete v kapitole 7.1? T.j. počet a usporiadanie

vrstiev, veľkosť jadier a pod.
2. Pri testovaní vplyvu rýchlosti simulácie uvádzate ako základ pre porovnanie variantu bez zrýchlenia

(modrá krivka v obr. 8.5). Prečo sa dosiahnuté odmeny (okolo 60 tis.) výrazne líšia od odmien (okolo 140
tis.), ktoré boli bez zrýchlenia dosiahnuté v predošlom experimente na obr. 8.2-8.4?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Študent kvalitne zrealizoval systém pre autonómne riadenie v simulačnom prostredí, s ktorým vykonal potrebné

experimenty a testovanie. Uvedené časti práce hodnotím veľmi pozitívne a celkovo navrhujem hodnotenie
stupňom B.

 

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

 

V Brně dne: 8. srpna 2018
  .................................
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