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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Student pojal zadání více teoreticky, důsledkem čehož bylo potřeba se více ponořit do architektur sítí

a existujících metod a jejich vyhodnocování. Z tohoto pohledu hodnotím práci jako mírně obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 -
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Student přehledným způsobem popisuje neuronové sítě a jejich použití pro počítání vozidel v obraze pomocí

odhadu hustoty. Popisuje několik vhodně vybraných metod a rozebírá jejich vlastnosti. Z textu je patrné, že
metodám rozumí na teoretické i implementační úrovni. Jako výsledek práce prezentuje množství experimentů na
několika veřejně dostupných datasetech a kde je to možné, porovnává své výsledky s již publikovanými. Trochu
mi jen chybí praktická stránka věci - popis aplikací, ve kterých je možné tyto metody využít.

5. Formální úprava technické zprávy 100 b. (A)
 Po formální i jazykové stránce je práce v pořádku.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Student vychází převážně z odborné literatury.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Výstupem je vlastní implementace několika metod odhadu hustoty a natrénované modely.
8. Využitelnost výsledků
 Student implementoval několik známých metod pro odhad hustoty a vyhodnotil je na několika datasetech.

Implementované metody by bylo možné začlenit do většího systému ve formě knihovny.
9. Otázky k obhajobě
 Jak byste využil vámi popisované metody v praxi (v jakých aplikacích)?
10. Souhrnné hodnocení 100 b. výborně (A)
 Student ukázal, že problematice rozumí. Dokázal naimplementovat několik metod, vyhodnotit je a přehledně je

popsat ve zprávě. Nemám důvod dávat jiné hodnocení než A.

 

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

  
V Brně dne: 24. června 2020

 Juránek Roman, Ing., Ph.D.
oponent
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