
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Turek Lukáš, Ing.
Téma: Časový snímek z obrazu stacionární kamery (id 15927)
Oponent: Bařina David, Ing., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text má 39 vysázených stran (1/4 teorie, 3/4 vlastní práce). U práce experimentálního charakteru je poměr

existující a vlastní práce pochopitelný.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Srozumitelný výklad. Práce je logicky rozčleněna. Jednotlivé části jsou informačně bohaté a navazují na sebe.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Občasné jazykové a typografické chyby. Rovnice nejsou začleněny do vět. Používání písmene x namísto

symbolu ×, desetinné tečky namísto čárky, spojovníku namísto pomlčky.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Citovat vlastní semestrální projekt je nevhodné. iSBN s malým i.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Práce je experimentálního charakteru a obsahuje rozsáhlejší experimentální sekci. Bylo vytvořeno funkční řešení.

Z programové část bych vyzdvihl implementaci metody Loopy belief propagation nad Markovským náhodným
polem.

8. Využitelnost výsledků
 Student experimentoval s aplikací několika metod na daný problém. Vytvořený systém se zdá být funkční a

využitelný.
9. Otázky k obhajobě
 Bude vámi vytvořené řešení v praxi k něčemu použito?

Které metody by se daly využít k řešení zbylých neduhů současné implementace? (duchové pohybujících
se aut; třepotání rychle se pohybujících objektů, které zůstávají na stejném místě)

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Student byl postaven před problém tvorby časového snímku ze stacionární kamery. Seznámil se s existujícími

řešeními a experimentoval s různými metodami. Byly vytvořeny dvě varianty funkčních řešení (jedno pro online a
druhé pro offline zpracování). Není mi jen moc jasné srovnání s těmi existujícími řešeními. Z práce je patrné, že
se řešení věnoval průběžně celý ak. rok.

 

V Brně dne: 29. května 2015
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