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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání samo o sobě lze chápat více způsoby. Pokud by se k problému přistupovalo jako k plně automatické

anonymizaci, pak by se jednalo o složitý úkol. Vzhledem k tomu, že řešitel využívá i ruční zpracování výstupu, tak
u diplomové práce jde spíše o lehčí zadání.

2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno s drobnými výhradami
 Za částečně nesplněné lze chápat bod 3 zadání, kdy bylo cílem nasbírat vlastní datovou sadu a oanotovat ji pro

pozdější potřebu porovnání algoritmů pro anonymizaci videa. Řešitel sice nasbíral datovou sadu, ale neprovedl
anotace. Jelikož nebyl zvolen kvalitativní způsob vyhodnocení, který by ovšem  mnohem více vypovídal
o přesnosti navrženého řešení, tak nebylo anotací potřeba.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je nevybočuje z běžných standardů.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Kapitoly 5.1 a 5.2 zabývající se experimenty detektorů a trackerů by měly být mimo kapitolu návrhu výsledného

systému. Kapitola 4.2 popisuje princip neuronový sítí dosti okrajově, přestože jsou základní technikou využívanou
v řešení. Rovněž jsou zbytečně popsány sítě, se kterými se vůbec neexperimentovalo a naopak používané sítě
zde popsány nejsou.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Celkově se v práci vyskytuje několik překlepů, to ale není vzhledem k rozsahu práce nikterak výjimečné.

Částečně rušící je nadměrné používání poznámek pod čarou, hlavně v kapitole 5. Často se objevují obrázky bez
referencí z textu a zároveň jsou všechny obrázky rastrové a to i tam kde by nemusely. Nevhodně je vysázena
mozaika obrázků na straně 8.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Nalezené prameny jsou relevantní a vztahují se k tématu práce. Řešitel využil již dostupná řešení pro detekci

tváří. Pro detekci státních poznávacích značek byla natrénovaná nová síť, ovšem na dostupných datech. Rovněž
pro trackování objektů byly použity již dostupné metody z knihovny OpenCV.

7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Výstupem práce je program, který dokáže na poskytnutém videu detekovat obličeje, nebo státní poznávací

značky, tuto detekci rozmazat a tím provést anonymizaci. Bez ručního upravení výstupu (na které je rovněž
vytvořen program) však nejsou výsledky dobré a anonymizace není kompletní. Vyhodnocení navrženého řešení
probíhalo pomocí dobrovolníků, kteří hodnotili různé aspekty anonymizace. Zde by bylo rozhodně zajímavé
porovnání s existující automatickou metodou, která byla zmíněna v kapitole 3.3, což ale nebylo provedeno.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je z velké části založena na již existujících přístupech (detekce objektů, sledování objektů). Z pohledu

vývoje nových algoritmů nepřináší práce nic moc nového. Na druhou stranu automatická anonymizace do jisté
míry funguje a po ručním upravení nepřesností dosahuje výstup slušných výsledků, což bylo ověřeno
s experimentu s dobrovolníky.

9. Otázky k obhajobě
 Dnešní konvoluční neuronové sítě dosahují rychlosti zpracování detekce v řádech stovek FPS. Proč jste

tedy nevyužil řešení založené čistě jen  na konvolučních neuronových sítích?
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Vzhledem k tomu, že práce využívá převážně hotová řešení pro detekci a sledování objektů a zároveň je

nezbytné provádět ruční korekci automatické anonymizace, lze výsledné řešení chápat spíše jako podprůměrné.
Rovněž experimenty by bylo ideální vyhodnotit kvalitativně oproti již dostupným řešením, na což by byla potřeba
anotovaná datová sada, kterou řešitel nevytvořil. Dalším zajímavým poznatkem by bylo jakékoliv porovnání
s existujícími přístupy, které ale také není provedeno.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 5. června 2019

 Bartl Vojtěch, Ing.
oponent
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