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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Kroky detekce a rozpoznávání registračních značek jsou spíše standardní, ale nutnost jejich kombinace a

vytvoření datové sady zvyšují náročnost zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání předpokládá využití úběžníků vozidel, které ale v práci použity nejsou. V textu je bez bližšího vysvětlení

pouze konstatováno, že informace o úběžnících nebyla pro rozpoznávání registračních značek automobilů
potřeba. 

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Jelikož práce úběžníky nevyužívá, je kapitola 2.1 zbytečná.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je rozvržena vhodně. Pouze kapitola 2.1 je spíše zbytečná a informace prezentované v Kapitole 2 měly být

přímo využity při návrhu systému. Text práce je převážně dobře pochopitelný, ale popisy algoritmů v Kapitole 3
jsou často méně přesné a občas zavádějící. U vysvětlování "kaskádového" detektoru by bylo vhodné nejdříve
vysvětlit scanning-window detektory. V tabulkách s výsledky není vhodné prezentovat počet RZ v datové sadě,
TP, FN, FP a "úspěšnost".  

5. Formální úprava technické zprávy 84 b. (B)
 Po typografické stránce je práce kvalitní pouze s menšími prohřešky. Po jazykové stránce je práce téměř v

pořádku. 
6. Práce s literaturou 82 b. (B)
 Práce odkazuje 23 zdrojů, které jsou kvalitní a relevantní. V práci jsou zdroje využity převážně vhodně, ale návrh

řešení by měl přímo využívat dřívější poznatky. U některých patrně převzatých obrázků nejsou uvedeny zdroje
(2.16, 2.17, 3.2, 3.5).

7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Vytvořené nástroje jsou kvalitní a vhodné pro tuto práci.
8. Využitelnost výsledků
 Práce je v jistých ohledech inovativní a vyhodnocení přináší nové informace, i když prezentace výsledků detekce

by mohla být vhodnější a použitý detektor není příliš kvalitní. Přínosná je i nová datová sada, která
pravděpodobně bude dále využita. 

9. Otázky k obhajobě
 V předmětu Počítačové vidění jste s kolegy vypracovala projekt na stejné téma. Jakým způsobem se Vaši

kolegové podíleli na výsledcích prezentovaných ve Vaší diplomové práci? 
Proč jste nevyužila úběžníky? Mohly by nějakým způsobem být přínosné při detekci a rozpoznávání
registračních značek?
Je možné z výstupu použitého klasifikátoru znaků zjistit, jak je výsledek jistý?
Proč při interpretaci vyhodnocení detekce ignorujete false alarm rate? Je po kontrole pozic znaků false
alarm rate detetekce RZ nulová?
Jaká je celková pravděpodobnost detekce a bezchybného rozpoznání RZ?

10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Autorka vytvořila a vhodně vyhodnotila ucelený systém rozpoznávání registračních značek aut. Velmi oceňuji

vytvoření rozsáhlejší datové sady. I přes menší nedostatky mohu konstatovat, že autorka odvedla kvalitní práci. V
tomto hodnocení předpokládám, že prezentované výsledky jsou dílem autorky.

 

V Brně dne: 15. června 2015
  .................................
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