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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie hodnotím ako mierne nadpriemerne náročné. Práca si vyžadovala štúdium metód spracovania 3D dát

senzoru Velodyne, pričom táto oblasť nie je stále dostatočne preskúmaná, chýba dostatočné množstvo
kvalitných existujúcich riešení a vedeckých článkov.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všetky body zadania boli splnené.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práca je na úrovni spodnej hranice požadovaného rozsahu. Jednotlivé kapitoly sú kvalitatívne aj kvantitatívne

dostačujúce. Teoretický úvod do problematiky by však mohol byť obšírnejší.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Jednotlivé kapitoly na seba primerane nadväzujú. Čitateľ však na základe technickej správy často nedokáže

určiť, čo a akým spôsobom autor reálne spracoval. Jednotlivé popisy pôsobia zmäteným dojmom, vágne a často
neformálne. Niektorým obrázkom a matematickým zápisom chýba zrozumiteľné a názorné vysvetlenie.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Oceňujem spracovanie v LaTeXu. Práca ale obsahuje viaceré formálne a typografické prehrešky ako napr. ručne

kreslený obrázok (3.4), nečíslovanie niektorých kapitol a množstvo gramatických chýb.
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 V práci oceňujem kapitolu 3, ktorá obsahuje prehľad SoA techník detekcie vozovky. Táto kapitola je taktiež

podložená relevantnými vedeckými článkami. Mimo toho však zoznam literatúry zaostáva a je asi z polovice
tvorený odkazmi na wiki stránky, referencie knižníc a iných projektov.

7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Práca nadväzuje na experimentálny prototyp detekcie vozovky vyvinutý v rámci skupiny Robo@FIT. Toto

riešenie je rozšírené o využitie online SVM a zabudovanie vlastností okolia do procesu klasifikácie. Rozšírenie
ako aj experimentálne vyhodnotenie riešenia považujem za primerané s dvoma výhradami:

1. chýba kritické zhodnotenie aktuálneho stavu prototypu so zameraním na jeho najväčšie nedostatky
(nedostatočné príznaky, chýbajúce využitie temporálnych či priestorových vzťahov a pod.),

2. pre trénovanie klasifikátora sú použité "extrémne" oblasti a reálne anotované dáta sú využité len na pred-
trénovanie. Ide o núdzové a veľmi neštandardné riešenie nedostatkov datasetu.

8. Využitelnost výsledků
 Práca využíva existujúce poznatky pre úpravu existujúceho detektoru vozovky. Výsledky práce by mohli mať

využiteľnosť v oblastiach výskumu mapovania a autonómneho riadenia. Chýba však zameranie na nedostatky
originálneho systému, ich odstránenie a trénovanie klasifikátora na kvalitnej dátovej sade. Treba však brať do
úvahy, že tieto dáta nie sú dostupné a nie je jednoduché ich získať.

9. Otázky k obhajobě
 1. Prečo ste vo svojej práci využili KITTI dataset? Skúšali ste využiť iné anotované dáta, prípadne vytvoriť

takú dátovú sadu? Na aké problémy ste narazili?
2. Okrem využitia SVM ste taktiež rozšírili riešenie o klasifikáciu na základe okolitého priestoru. Testovali

ste tieto rozšírenia oddelene? Ktoré malo prípadne významnejší prínos.
10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Pán Komora splnil všetky body zadania, ale pre podpriemerné spracovanie technickej správy a experimentov

hodnotím prácu stupňom D.

 

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

 

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
V Brně dne: 8. srpna 2016

  .................................
podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         2 / 2

http://www.tcpdf.org

