
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Líbal Tomáš
Téma: Detekce registrační značky vozidla ve videu (id 20554)
Oponent: Hradiš Michal, Ing., Ph.D., UPGM FIT VUT

1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se o náročnější zadání, protože student musel nastudovat pokročilé metody detekce objektů, využít

výpočetní cluster pro experimenty a vytvořit vlastní datovou sadu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má logickou strukturu a je celkově pochopitelná pro čtenáře. Vysvětlení existujících detektorů je na dobré

úrovni. Za poněkud zbytečnou považuji Kapitolu 2, které prezentuje základy konvolučních neuronových sítí.
Naopak mi v práci chybí přehled existujících přístupů a metod pro detekci registračních značek. Konkrétní
architektura a konfigurace neuronové sítě v části 5.1 měla být jinde přesně definována na obecné úrovni bez
vztahu ke konkrétnímu softwarovému nástroji. Kapitoly 2 a 3 obsahují některé zavádějící informace, ale na úrovni
bakalářské práce je to přijatelné.

5. Formální úprava technické zprávy 88 b. (B)
 Jazyková i typografická úroveň práce je dobrá. Jen tabulky 6.2 a 6.3 mohly být vysázeny lépe.
6. Práce s literaturou 87 b. (B)
 Student uvádí velké množství vhodných a kvalitních zdrojů, v práci je vhodně využil a pravděpodobně je i dobře

pochopil. V práci mi ale chybí přehled existujících metod pro detekci registračních značek.
7. Realizační výstup 81 b. (B)
 Student částečně upravil framework pro trénování detektorů Darknet, připravil vhodnou datovou sadu, kterou

částečně sám anotoval, provedl zajímavé experimenty s využitím výpočetního clusteru a výsledky vhodně
vyhodnotil. Celkově považuji výsledky za kvalitní, ale mrzí mě, že student neexperimentoval s rychlejšími sítěmi
vzhledem k jednoduchosti zvoleného detekčního problému.

8. Využitelnost výsledků
 Student použil standardní existující detektor. Vytvořená datová sada může být užitečná a výsledky experimentů

jsou informativní.
9. Otázky k obhajobě
 Jak hodnotíte framework Darknet?

Jaký je vztah rozlišení obrazu a úspěšnosti detekce značek různé velikosti?
Jaká by mohla být vhodná architektura detektoru?

10. Souhrnné hodnocení 84 b. velmi dobře (B)
 Student dobře nastudoval detektory objektů založené na konvolučních sítích, vytvořil novou datovou sadu

a provedl zajímavé experimenty. V práci mi chybí přehled state-of-the-art přístupů detekce poznávacích značek
a pokus o bližší přizpůsobení detektoru řešené úloze.

 

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

  
V Brně dne: 31. května 2019
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