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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň je v normálu. Nejasnosti se ovšem vyskytují:

Popis eroze a dilatece je dost nejasně napsaný.
Autor tvrdí, že je nutné detekovat pohybující se objekty v obraze - to není pravda, lze detekovat přímo
automobily. 
Navrhovaný způsob, jak sestrojit obdélník okolo podstavy auta je velmi nejasný a složitý. Což je problém,
jelikož tento obdélník je základem práce. 

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Formální úpravu práce zbytečně sráží ošklivé rastrové obrázky.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce s literaturou je víceméně v pořádku. 
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Programová část je relativně v pořádku, ale není nějaká úžasná. 
8. Využitelnost výsledků
 O využitelnosti navrhované metody mám jisté pochyby. 

Autor založil detekci kolize na tom, že postaví obdélník okolo podstavy vozidla. Tento obdélník ale je
postaven v některých případech velmi nepřesně a pro pohledy zepředu program ani nefunguje. Zároveň
tyto nepřesnosti nejsou způsobeny špatnou detekcí pohybu, ale způsobem, jakým je stavěn. Další velmi
podstatnou věcí je to, že stavění těch obdélníků nefunguje v případně, že auto přejíždí z pruhu do pruhu,
což je pro detekci kolizí dost zásadní okamžik. Zároveň, autor již takto vyžaduje manuální vstupy a mohl
by tudíž po uživateli chtít manuálně zadat 2 úběžníky a následně již může tyto obdélníky stavět přesně
kdekoli na vozovce. 
Vyhodnocení je děláno pouze na tom, že autor zkoumá v kolika procentech je obdélník postavený dobře.
Autor ovšem nepopisuje žádnou metodiku, nemá žádný dataset a pouze to dělá ručně. Tudíž není ani
trochu jasné co je už považováno za správně zkonstruovaný obdélník a co je špatně zkonstruovaný
obdélník. 
Autor samotné vyhodnocení kolizí neprovádí, přitom toto je možné bez větších problémů s využitím
syntetických dat, které jsou dostupné a je možné i vygenerovat nové pro libovolné pohledy a také
libovolné typy kolizí automobilů. Tato data a generátor již na fakultě existují a jsou používána.

9. Otázky k obhajobě
 Co se stane, když auta vjedou do scény vedle sebe a celou dobu vedle sebe pojedou? Máte aspoň

teoretickou šanci detekovat jejich případnou kolizi? 
Proč jste nevyužil syntetických dat pro vyhodnocení? 
Popište jak přesně probíhalo vyhodnocení. Co přesně znamená správně sestrojený obdélník? 

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Z výše uvedených důvodů a především velmi podceněného vyhodnocení, navrhuji známku D.

 

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