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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Obsah bakalářské práce je v obvyklém rozsahu. Podkapitola 3.3 zabývající se detekcí objektů pomocí

neuronových sítí by mohla být lépe a detailněji zpracována. V práci také chybí diskuze výsledku, čeho bylo
dosaženo a zda a jak je to použitelné.

4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Výhrady mám ke struktuře technické zprávy. Je do sebe míchána teorie a vlastní experimenty provedené

studentem, proto je občas problematické rozpoznat, co je skutečný přínos studenta a co převzal. Doporučoval
bych se držet standardní struktury práce tedy přehledu stavu poznání v oblasti, analýzy problému, návrhu,
implementace, testování a vyhodnocení, která přirozeně odděluje části vytvořené studentem od částí převzatých.
Dále bych doporučoval se držet v práci jednotného názvosloví, například u výrazů rozpoznávání tváře versus
reidentifikace. Kapitola 3 zabývající se detekcí tváře není teoreticky dobře zpracována, jsou zde nevhodně
zaměňovány algoritmy strojového učení a obrazové příznaky. Popisy některých obrázků (např. 3.13) jsou
nejednoznačné.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po formální stránce považuji práci za dobrou. Práce je vysázena v LaTeXu. Po jazykové stránce je text

v pořádku.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Práci s literaturou považuji za dobrou. V práci je čerpáno celkem z 25 zdrojů, a to především odborných knih,

uživatelských příruček a dokumentací produktů. 
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je aplikace pro reidentifikaci osob ve videu v reálném čase. Aplikace je zdařilá a plně

funkční dle popisu v textu práce. 
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru.
9. Otázky k obhajobě
 V práci referujete poměrně nízkou přesnost reidentifikace na Vašich testovacích videích, která je daná tím,

že ji vyhodnocujete nad každým snímkem. V praxi je však častější požadavek, kdy stačí alespoň jedna
reidentifikace při jednom průchod osoby scénou. Jak by se pak změnila přesnost Vašeho systému?

10. Souhrnné hodnocení 68 b. uspokojivě (D)
 Student vytvořil celkově slušnou práci, textovou část sráží špatně zvolená struktura, kdy nejsou odděleny přínosy

studenta a převzaté části, realizační část je však velmi povedená. Proto navrhuji celkové hodnocení D.

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Musil Petr, Ing.
oponent
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