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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Text obsahuje 20 vysázených stran, zdrojový soubor v latexu obsahuje 41981 znaků, což odpovídá 23.3

normostranám + přibližně 4-5 stran obrázků. Autor mohl podstatně více rozepsat existující přístupy k detekci a
rozpoznání registračních značek (práce obsahuje pouze 2 věty komentující existující přístupy). 

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce má logickou stavbu a oceňuji kapitolu 2, která jasně definuje čeho chce autor dosáhnout a případy použití.

Text je pochopitelný a čitelný. Mám ovšem následující výhrady:

Autor označuje Cannyho detektor hran jako optimální což už nějakou dobu není pravda. 
Autor téměr vůbec nepopsal existující přístupy k detekci a rozpoznání registračních značek. 
Popis využitých algoritmů nejde do hloubky a je dost povrchní. Například není vůbec popsáno trénování
kaskády klasifikátorů, výpočet součtu pixelů v obdélníku pomocí integrálního obrazu. 

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce neobsahuje velké množství chyb a překlepů je málo. 
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Práce mohla citovat podstatně větší množství prací zabývajících se detekcí a rozpoznáním registrační značky.

Algoritmus AdaBoost je odkazován na Wikipedii pod čarou. 
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Programové řešení je funkční. Autor pořídil anotovanou datovou sadu na které prezentuje dosažené výsledky,

datová sada je relativně kvalitní a dobře strukturovaná. Navržený algoritmus dle mého názoru trpí tím, že se autor
nepokusil o rektifikaci značky, což by pravděpodobně umožnilo lepší výsledky rozpoznání jednotlivých znaků a
nejspíše by nebylo nutné řešit některé problémy uměle prioritou jednotlivých znaků. K samotnému vyhodnocení
mám ovšem několik připomínek:

Z textu není jasné jak byla rozdělena trénovací a testovací sada pro rozpoznání jednotlivých znaků (zda-li
vůbec).
Způsob, jakým autor detekuje registrační značky generuje relativně velké množství false pozitivů, které
se následně snaží odstraňovat tím, že zahodí detekce které neobsahují písmena. Práce ovšem
neobsahuje vyhodnocení, jestli je někdy RZ špatně detekována a lokalizována po odstranění false
pozitivů tímto způsobem. 
Práce předpokládá, že na fotografii registrační značka je. 
Autor si zadal za cíl zpracování fotografie pod 2 sekundy na mobilním zařízení a následně rychlost
zpracování vyhodnocuje na počítači. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce by byly využitelné po přenesení na mobilní platformu a dotrénování detektorů některých znaků. 
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak jste rozdělil testovací a trénovací sadu pro rozpoznání jednotlivých znaků? Provádíte vyhodnocování

na fotografiích s RZ ze kterých byly extrahovány znaky pro trénování?
2. Stává se, že je RZ špatně detekována a lokalizována? 
3. Co se stane, pokud na fotografii nebude registrační značka? 
4. Experimentoval jste s rektifikací RZ? 

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Průměrně těžká práce s průměrnými výsledky. Po formální stránce je text práce nadprůměrný, po obsahové zase

mírně podprůměrný. 
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