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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Student měl za úkol nastudovat a implementovat metodu pro sledování obličejů v reálném čase. Pro tuto

problematiku student navrhl a implementoval konvoluční neuronovou síť pro regresi bounding boxu sledovaného
obličeje.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce obsahuje rozšíření v podobě optimalizace řešení s pomocí OpenVINO, které nebylo součástí

původního zadání
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu. Závěr práce je na straně 33.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují. Rozsah jednotlivých kapitol je

přijatelný. Více prostoru by mohlo být věnováno konvolučním neuronovým sítím a jejich učení (1. bod zadání
práce)

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Práce obsahuje menší množství překlepů a gramatických chyb

Slovosled některých vět není korektní
Většina obrázků není odkazována v textu
Obrázkům na straně 21 chybí označení a shrnující popis
Jinak je ale typografická stránka práce na vysoké úrovni

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce s literaturou je příkladná. Student cituje 90 zdrojů relevantních pro detekci a sledování objektů z kvalitních

zdrojů. Citace jsou v práci použity zcela korektně.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Výstupem práce je ukázkový program, který dovoluje uživateli přepínat mezi jednotlivými variantami vytvořeného

modelu pro sledování obličejů (základní, optimalizovanou, kvantizovanou verzí). Vytvořené modely sítí působí při
testování stabilními výsledky jak v přesnosti lokalizace, tak v rychlost zpracování dat.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořené modely pro sledování obličejů v obraze je možné použít jako součást nějakého většího projektu či

komerčního řešení sledovacích/identifikačních systémů.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jakým způsobem byla trénovaná vámi navržená neuronová sít? Stručně popište algoritmus, který byl využit

pro trénování a způsob trénování na vaší trénovací sadě.
2. Jaká je minimální velikost obličeje, které je vaše řešení schopné detekovat a sledovat?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Přes drobné nedostatky zmíněné výše působí práce velmi kvalitně. Autor musel práci věnovat hodně času

(programové i textové části) a výsledné řešení splňuje kladené požadavky. Vytvořený model je rychlý ve
zpracování, přesný a stabilní. Celkově hodnotím práci stupněm B.

 

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

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Špaňhel Jakub, Ing.
oponent
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