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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie hodnotím ako mierne nadpriemerne náročné. Práca si vyžadovala štúdium metód spracovania 3D dát

senzoru Velodyne, pričom táto oblasť nie je stále dostatočne preskúmaná, chýba dostatočné množstvo
kvalitných existujúcich riešení a vedeckých článkov.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Jednotlivé body zadania považujem za splnené, avšak kvalita spracovania je bohužiaľ veľmi nízka.
3. Rozsah technické zprávy nesplňuje minimální požadavky
 Práca po kvantitatívnej stránke nespĺňa minimálne požiadavky, čistý text zaberá len 26 normostrán. Jednotlivé

kapitoly zaostávajú rovnako aj po obsahovej stránke. Ide predovšetkým o teoretický rozbor problematiky, ktorý je
obsiahnutý len na 2 stranách a taktiež chýba zrozumiteľný popis návrhu systému.

4. Prezentační úroveň předložené práce 40 b. (F)
 Po prezentačnej a logickej stránke práca nedosahuje požadované kvality. Jednotlivé kapitoly na seba logicky

nenadväzujú. Napr. prvou kapitolou je popis HW platformy robota Toad, ktorý nebol podľa zvyšku práce pri
riešení vôbec využitý. Teoretický rozbor problematiky sa obmedzuje len na krátky popis SVM a nachádza sa až v
5. kapitole. Čitateľ má na základe technickej správy často nedokáže určiť, čo a akým spôsobom autor reálne
spracoval, jednotlivé popisy pôsobia veľmi zmäteným dojmom, vágne a často neformálne. Obrázkom a
matematickým zápisom chýba vysvetlenie významu a popis jednotlivých premenných.

5. Formální úprava technické zprávy 40 b. (F)
 Práca nedosahuje potrebnú úroveň ani po formálnej stránke. Oceňujem síce spracovanie v LaTeXu, ale veci ako

ručne kreslené obrázky (4.1-4.3) a kuriózne formátovanie textu do odstavcov pod obrázkom namiesto popiskov
(strana 26) rozhodne nepatria do diplomovej práce. Správa obsahuje typografické chyby ako zlé použitie
popiskov pod obrázkom, nečíslovanie niektorých kapitol, prípadne vynechanie 2 úrovne kapitol. Práca obsahuje
veľké množstvo gramatických chýb a preklepov.

6. Práce s literaturou 59 b. (E)
 V práci oceňujem kapitolu 3, ktorá obsahuje prehľad SoA techník detekcie vozovky. Táto kapitola je taktiež

podložená relevantnými vedeckými článkami. Mimo toho však zoznam literatúry silne zaostáva a je tvorená
väčšinou odkazmi na wiki stránky, referencie knižníc a iných projektov.

7. Realizační výstup 49 b. (F)
 Práca nadväzuje na experimentálny prototyp detekcie vozovky vyvinutý v rámci skupiny Robo@FIT. Podľa

môjho názoru však veľmi chýba kritické zhodnotenie aktuálneho stavu prototypu. Práca sa preto nepokúša
vyriešiť reálne nedostatky systému (nedostatočné príznaky, chýbajúce využitie temporálnych či priestorových
vzťahov a pod.), ale obmedzuje sa na nahradenie klasifikácie jednoduchým pravdepodobnostným modelom za
klasifikáciu pomocou online SVM. Nie je ďalej jasné, prečo bol použitý tento druh klasifikácie, keďže v práci nie
je žiadna zmienka o online učení systému.

Učenie SVM ako aj vyhodnotenie detekcie vozovky je veľmi podozrivé a motivácia viacerých rozhodnutí nie je
jasná:

pre trénovanie klasifikátora sú použité len "extrémne" oblasti (str. 16, 1. odstavec). Toto rozhodnutie je
veľmi nešťastné, keďže klasifikátor tým stráca schopnosť rozhodovať o povahe oblastí v scéne, kde nie
je situácia úplne jednoznačná.
Výsledky ako aj vylepšenie oproti pôvodnej verzii detektoru je demonštrované na šiestich vybraných
snímkoch z KITTI datasetu. Výber snímkov nie je relevantne vysvetlený a je veľmi podozrivé, že
vyhodnotenie nie je realizované na celej anotovanej dátovej sade.

8. Využitelnost výsledků
 Práca využíva existujúce poznatky pre úpravu existujúceho detektoru vozovky. Výsledky práce by mohli mať

využiteľnosť v oblastiach výskumu mapovania a autonómneho riadenia. Chýba však zameranie na nedostatky
originálneho systému, ich odstránenie a seriózne vyhodnotenie.
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9. Otázky k obhajobě
 1. Prečo ste trénovali SVM klasifikátor len s využitím "extrémnych" oblastí? Skúšali ste využiť všetky oblasti

a ak áno, aké ste dosiahli výsledky?
2. Prečo ste nevyhodnotili svoju prácu na všetkých anotovaných snímkoch KITTI datasetu?

10. Souhrnné hodnocení 45 b. nevyhovující (F)
 Na základe nesplnenia minimálneho rozsahu práce, závažných formálnych ako aj obsahových nedostatkov a

neuspokojivého stavu realizačného výstupu hodnotím prácu ako nevyhovujúcu (Fx).

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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