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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práci hodnotím jako náročnější, protože jejím cílem bylo navrhnout netriviální soustavu neuronových sítí, která

řeší automatizovanou detekci a anonymizaci SPZ ve velkém množství snímků pořízených v službě Panorama od
společnosti Seznam. Cílem práce bylo vylepšit stávající řešení, které má zatím nedostatečnou kvalitu a proto se
jednalo spíše o výzkumnou práci než implementační.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno, ale ukázalo se, že řešení není dostačující pro zvýšení kvality automatické detekce a

anonymizace SPZ.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Zpráva je vhodně logicky členěna, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Text je velmi čtivý, zejména první

polovina práce. Jediná část, která na mně působí neuceleným dojmem je Kapitola 6 - Ověření funkčnosti. Z grafů
mi nejsou jasné celkové výsledky navrženého řešení.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je z typografické a jazykové stránky nadprůměrná.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Studentka používá relevantní zdroje a citace jsou v pořádku.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 I když výsledky nejsou dobré, studentka postupovala metodicky jak při návrhu tak při implementaci. S ohledem

na obtížnost zadání považuji její výstupy za relevantní a pro komunitu přínosné. Bylo by vhodné na ně v
budoucnu navázat a změnit některé postupy tak, aby vedly k lepším výsledkům.

8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší nové poznatky a po úpravách je možné je využít v praxi.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaká je tedy celková úspěšnost navrženého řešení? V grafu na straně 43 je ukázáno, že ReLU dosahuje 13%

úspěšnost klasifikace pixelů - myslí se tím pixelů, které patří SPZ?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce je celkově zdařilá a je těžké zhodnotit, zda výsledky experimentů mohou být navrženou metodou lepší.

Bylo by zapotřebí více experimentů s více trénovacími vzorky. Studentka ale postupovala vhodně, od jasných
teoretických předpokladů až k implementaci. Proto navrhuji hodnocení A.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2016
  .................................
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