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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Způsob řešení s využitím konvolučních sítí a generováním umělého ohně do reálných scén je náročnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Až na menší nepřesnosti jsou Kapitoly 2 a 3 dobře zpracované a vhodně umístěné. Pak ale měl nejdříve

následovat přesný a úplný popis navrhovaného detektoru ohně a až potom způsob generování trénovacích dat.
Kapitoly 4 a 5 nevhodně kombinují popis postupů, jejich realizace a vytvořených nástrojů. Výsledkem je text, ze
kterého je velmi obtížné pochopit, jaký detektor student navrhuje a jak přesně připravil data. Některé důležité
informace v Kapitole 5 chybí. Čtenář se například nedozví, jak funguje celý proces detekce, jehož vstupem je
obrázek nebo video a výsledkem je rozhodnutí obsahuje/neobsahuje oheň. Tyto informace jsou roztroušeny po
Kapitole 6. Kapitola 6 dlouze vysvětluje experimenty a zároveň formuje závěry, přičemž neodkazuje na
kvantitativní výsledky, které jsou uvedeny až na konci kapitoly. Prezentované výsledky experimentů nejsou kvůli
způsobu vyhodnocení informativní.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce je napsaná anglicky. Text je kvalitní bez závažnějších chyb. Typografická úprava práce je také

nadprůměrná s kvalitními diagramy a pouze s menšími nedostatky. Některé obrázky jsou nevhodně umístěny a
nečíslované nadpisy třetí úrovně by spíše mohly být pojmenované odstavce.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce odkazuje 25 zdrojů, které jsou kvalitní, dobře pokrývají řešené téma a v práci jsou vhodně využity.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 V rámci práce vznikly rozsáhlejší nástroje, modely dvou scén a simulace ohně. Na přiloženém DVD jsem nenašel

trénovací a testovací obrázky a videa.
8. Využitelnost výsledků
 Řešení je zajímavé, unikátní a inovativní. Praktický přínos je v současné podobě ale omezený. Postup vytváření

trénovacích dat je příliš pracný a měl by být co nejvíce automatizován. Podle předložených výsledků nedosahuje
úspěšnost detekce úrovně potřebné pro praktické nasazení.

9. Otázky k obhajobě
 Jakou pspěšnost detekce a false alarm rate by musel mít detektor ohně pro reálné požití například v

dohledovém systému? 
Proč porovnáváte detektory v různých operačních bodech? Je možné porovnávat "kvalitu" detektorů
takovým postupem? Můžete pro vaše detektory nastavit požadovaný operační bod (například určitou
false alarm rate)?
Proč pro detekci ohně musí mít alespoň jedna oblast odezvu detektoru právě 0.6?
Máte představu, jak se liší úspěšnost vašich detektorů trénovaných na umělých datech oproti obdobným
detektorům natrénovaným na fotografiích a videích, které lze poměrně jednoduše získat pomocí
standardních vyhledávačů?
Jsou dvě scény a omezený počet simulací dostatečné pro trénování detektoru s ohledem na možnou
variabilitu scén a osvětlení?
Uvedené doby trénování CNN jsou pro GTX 980 neúměrně vysoké. Čím je to způsobeno?
Proč jste využíval jen jednu CNN architekturu, která je navíc poměrně velká a náročná na trénování? 

10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Student zpracoval zajímavé a náročné téma inovativním způsobem a některé prvky řešení by bylo velmi vhodné

dále rozvíjet. Z rozsahu vykonané práce a kvalitní úpravy textu je jasné, že student věnoval práci mnoho času a
že mu záleželo na kvalitě výsledku. Hodnocení snižuje nevhodná a zmatená struktura textu a spíše nevhodný
postup vyhodnocení výsledků.
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