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1. Assignment complexity average assignment
 Zadání by mohlo být obtížné, ale student z velké části navázal na existující řešení a jeho úpravy byly malé.

V tomto pojetí chápu práci jako průměrně obtížnou.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report in usual extent
 Kapitola 2 obsahuje až příliš mnoho informací, naopak chybí základní myšlenky popisovaných přístupů

a vysvětlení metod, které používá student.
4. Presentation level of technical report 65 p. (D)
 Práce je pro čtenáře spíš hůře pochopitelná. 

Kapitola 2 Related Work sice poskytuje velmi široký přehled existujících metod, ale chybí vysvětlení řešených
úloh a základních myšlenek, které jsou společné publikovaným metodám. Jedná se spíše jen o výčet
publikovaných článků s velmi krátkými popisy, které jsou jen těžko pochopitelné, pokud se čtenář v tématu velmi
dobře neorientuje a nezná všechny zmíněné pojmy. Články nejsou nějak logicky propojené.

Text nevysvětluje metody, které student použil. Čtenář by si musel přečíst články, na které student navázal.
5. Formal aspects of technical report 73 p. (C)
 Oceňuji, že je práce napsaná anglicky, ale obsahuje velké množství chyb jak na úrovni překlepů, tak chybných

formulací a syntaktických chyb. Bohužel chyby v textu již zhoršují jeho pochopitelnost. Text také nevhodně při
popisu obecně platných skutečností (metod, článků, datových sad, ...) používá minulý čas. Typografickou
úpravou práce nijak nevybočuje. Oceňuji pěknou úpravu tabulek 4.3 a 4.4. 

6. Literature usage 73 p. (C)
 Práce odkazuje velké množství kvalitních a relevantních zdrojů. Bohužel jsou tyto zdroje většinou jen shrnuty

v kapitole Related work a informace v nich obsažené nejsou v práci dále využity. Z formulace a struktury textu
často není úplně jednoduché pochopit, co přesně student změnil a kdy popisuje původní metody.

7. Implementation results 66 p. (D)
 Student upravil existující software implementující metody klasifikace a identifikace, na kterých stavěl. Tento

software umožňuje zopakování experimentů z původních článků včetně načtení datové sady. Samotné úpravy
mají smysl, ale jsou spíše jednoduché a malého rozsahu.

8. Utilizability of results
 Student inovativním způsobem upravil existující klasifikační a identifikační metody tak, že změnil geometrické

předzpracování vstupního obrazu. Provedené experimenty jsou informativní a smysluplné, ale mohlo jich být více.
9. Questions for defence
 Můžete prosím popsat vámi provedené úpravy ve zdrojových kódech?

Můžete popsat, jak funguje vámi použitá metoda pro re-identifikaci vozidel a na jaké úloze se přesně trénují
sítě používané v této re-identifikční metodě?
Jak dlouho trvaly experimenty?

10. Total assessment 68 p. satisfactory (D)
 Student vhodným způsobem rozšířil existující metody a správně je vyhodnotil. Pokud si alespoň zběžně

nastudoval všechny práce uvedené v Related work, tak si také velmi nadstandardním způsobem rozšířil své
znalosti. Jestli je doopravdy přečetl ale nedokážu z textu práce odhadnout. Úpravy metod a změny ve zdrojových
kódech jsou ale podle mne malé. Text práce je pro čtenáře hůře pochopitlelný.  Pokud by čtenář chtěl hlouběji
pochopit provedené experimenty, musel by si přečíst původní publikace.
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