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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje studium a implementaci algoritmů z oblasti počítačového vidění, zpracování obrazu a strojového

učení. Výsledkem práce je system pro anonymní reidentifikaci automobilů bez využití registračních značek. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Závěr je na straně 32. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Struktura práce je logická, pouze bych osobně oddělil návrh systému od jeho samotné implementace, což je v

práci sloučeno do jedné kapitoly. Text je dobře pochopitelný.
5. Formální úprava technické zprávy 100 b. (A)
 Text neobsahuje gramatické chyby a také je v pořádku po typografické stránce. Převzaté obrázky jsou důsledně

citovány. 
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Autor čerpá z velkého množství literatury relevantní k řešení daného problému a vhodně využívá načerpaných

znalostí. 
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Programové řešení obsahuje větší množství programů (anotační GUI, webovou aplikaci pro získávání anotací od

dobrovolníku, program pro samotnou reidentifikaci). Vytvořený systém je plně funkční. Kód je přehledný,
dostatečně komentovaný a využívá dostupných knihoven. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce navazuje na výzkum dělaný v rámci UPGM zabývající se analýzou dopravy z videa. Vhodně využívá 3D

bounding boxů (Dubská et. al, BMVC 2014) pro anonymní reidentifikaci. K vyhodnocení bych měl ovšem výtku; z
textu není jasné, jak rozdílné byly pohledy použitých dvou kamer na vozovku, jestli zabíraly stejnou část silnice a
podobně. Dále si také myslím, že by bylo vhodnější provést vyhodnocení na větším počtu párů kamer v různých
pozicích. Autor sepsal s vedoucím práce článek a poslali jej na konferenci IEEE ITSC. V současné době ještě
nejsou známy výsledky recenzního řízení. 

9. Otázky k obhajobě
 1. Jak si myslíte, že by se systém choval při zvětšujícím se rozdílu pohledu kamer na vozovku? 

2. Jak si myslíte, že by se systém choval když by kamery nesnímaly stejné místo, ale například kilometr
vzdálené úseky dálnice?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Autor provedl velké množství svědomité práce, navržený a vyvinutý systém je funkční. Text technické zprávy je

pochopitelný a jasný. Autor udělal velké množství práce nad rámec povinností (články na EXCEL@FIT a IEEE
ITSC). Navrhuji autora na ocenění. 
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