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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžaduje nastudování několika metod a jejich spojení v jeden funkční celek. Práce je spíš implementační

a nevyžaduje nijak hluboké teoretické znalosti.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny,
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce je velmi krátká. Závěr je 38. straně, přičemž několik stran zabírají jen obrázky.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Student v práci navrhuje systém pro sledování aut na křižovatce a jejich rozdělení do dopravních toků. Práce

nejprve analyzuje možnosti získávání dopravních dat, pak přechází k reprezentaci objektů a k možnosti jejich
detekce a sledování, navrhuje vlatní řešení a popisuje jeho implementaci a podává vyhodnocení. Struktura je
tedy víceméně logická. Po obsahové stránce to už tak dobré není. Student se občas vyjadřuje neodborně a
chaoticky. A celkově text působí, jakoby byl psán "na poslední chvíli".

Kapitola 3 velmi ze široka rozebírá možné reprezentace objektů, metody detekce a sledování. Pro práci
je ale důležitých jen nekolik odstavců, zbytek je naprosto nepodstatný. Místo obecného popisu metod,
které nejsou důležité (a pravděpodobně jim student ani nerozumí), bych čekal detailnější popis toho, co
se v práci používá - kaskádový detektor, KCF tracker, mean-shift shlukování.
Ve 4. kapitole je prezentován návrh systému, ale popis fungování je nekompletní. V 5. kapitole o
implementaci se tak musí doplňovat informace, které by logicky patřily do 4. kapitoly. Není jasné, jaký
algoritmus se používá pro shlukování - k-means (kap. 4.2.3) nebo Mean-shift (kap. 5.1)?
Vyhodnocení v kapitole 6 je neúplné. 1. Chybí vyhodnocení detektoru (aspoň ROC křivka). 2. Chybí
vyhodnocení trackeru (drží se aut? přeskakuje? ztrácí se?). 3. vyhodnocení počítání se dá těžko
interpretovat. Mělo být vyhodnoceno false positive rate a false negative rate, ne rozdíl oproti správnému
počtu aut. Z této metriky se neda nic usoudit. FP a FN se můžou vzájemně vyrušit, chyba bude 0, ale
systém nepoužitelný.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Z formálního hlediska je práce průměrná. Obsahuje však mnoho seznamů (i tehdy, kdy nejsou potřeba). Citace

jsou někdy uváděny za poslední větou v odstavci, takže není jasné k čemu přesně se vztahují. Některé reference
jsou nekompletní a mají nejednotně a špatně formátované záznamy. Obrázek 4.1 je zbytečně velký, rastrový a s
kompresními artefakty (proč?!!). Práce je psaná slovensky, takže jazykovou stránku nemůžu hodnotit. Vadilo mi
jen nejednotné použití osob a časů.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Student v práci vychází převážně z odborných článků.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Student naimplementoval a vyhodnotil vlastní systém pro analýzu dopravy na křižovatkách. Podle vyhodnocení je

vžak těžké určit, zda doopravdy funguje. Používá několik volně dostupných knihoven, které řeší klíčové součásti
jeho softwaru.

8. Využitelnost výsledků
 Implementovaný software by pravděpodobně šlo použít jako základ pro další práci. Využití v praxi by bylo asi

problematické, protože není příliš jasné za jakých podmínek budou použité algoritmy spolehlivě pracovat (chybí
vyhodnocení).

9. Otázky k obhajobě
 V práci píšete: "... už pri vstupe vozidla do križovatky vieme povedať ktorým smerem pojde - do kterého

toku patrí" (str. 30). Co se stane, když dva toky budou začínat na stejném místě (rovný směr a odbočení
vpravo/vlevo)?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Student v práci realizuje jednoduchý systém pro analýzu toku na křižovatkách. Vzhledem ke kvalitě zprávy (viz

nahoře), hodnotím práci stupňem D.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................

podpis
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