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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce vypadá průměrně obtížně. Zabývá se problematikou neuronových sítí v oblasti detekce objektů a textu

a následným propojením s mobilní platformou.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 V technické zprávě je rozumně popsána teorie a koncepty ze kterých student při řešení vycházel. Jednotlivé

kapitoly na sebe rozumně navazují a jsou ve smysluplném pořadí.
Některé obrázky však obsahují text, který je špatně rozpoznatelný a jiné mají popis, který by bylo lepší napsat
podrobněji. V textu se se občas objeví popis proměnných z rovnic, které však nejsou v textu popsány (kap. 3.3).

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Celkově je technická zpráva po formální stránce na dobré úrovni, text však občas obsahuje fráze a slova

neformálního charakteru, které na první pohled rozbijí formalitu textu a nehodí se tedy příliš do formální technické
zprávy. Velmi zřídka se vyskytují i občasné gramatické chyby či překlepy.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Množství citované literatury je dostatečně rozsáhlé a jsou dobře využívány v textu.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Student vytvořil vlastní dataset na kterém následně natrénoval neuronovou síť (MobileNetv_2) pro detekci

graffity tagů. Zároveň implementoval aplikaci na mobilní platformě, která tuto detekční síť využívá v reálném
čase.

Velká část experimentů byla zaměřena na rychlost zpracování v závislosti na různých podmínkách, zatímco
experimenty se zaměřením na přesnost detekce nebyly moc pokryty. V technické zprávě mohlo možná být více
pozornosti věnováno práci s neuronovou sítí, dále i možnému porovnání s jinými sítěmi.

Celkově je však výsledný produkt funkční a předložené výsledky jsou adekvátní.
8. Využitelnost výsledků
 -
9. Otázky k obhajobě
 Proč jste si vybral jako detektor MobileNet_v2? Bylo možné použít i jiný detektor a pokud ano, jaké výhody,

nevýhody či problémy to mohlo přinést?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 I přes menší množství experimentů, které mohly být vyzkoušeny, student dosáhl natrénovat funkční detekční

model založený na konvolučních neuronových sítích a dokázal ho propojit s vlastní implementovanou mobilní
aplikací, pracující v reálném čase. 

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019
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