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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání umožňuje postavit aplikaci na existujících knihovnách pro identifikaci osob podle obličeje a bez větší

invence na nich postavit aplikaci. Student vytvořil distribuovanou aplikaci, ale technologické řešení není příliš
pokročilé ani rozsáhlé.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 62 b. (D)
 2. kapitola je zpracována poměrně logicky, čtivě a jen s menšími nepřesnostmi. Zaměřuje se ale spíše na základy

a málo na samotné rozpoznávání obličejů. V práci úplně chybí přehled state-of-the-art rozpoznávání obličejů,
metod agregace příznaků z videa, určování směru pohledu a podobně.  

Dále v částech popisujících samotnou aplikaci mi chybí důsledné oddělení různých aspektů aplikace. Text sice
poměrně vhodně popisuje strukturu aplikace (oceňuji obrázky 3.1 a 3.2) a uživatelské rozhraní, ale postrádám
ucelený a oddělený popis samotných postupů (algoritmů) identifikace osob, který se v textu různě (spíše
mimochodem) objevuje při popisu jednotlivých komponent systému spolu s technickými detaily, komunikací
komponent a podobně. Některé informace se dokonce objeví až v experimentech (detekce pohybu?). Nečekaný
je popis komunikačního protokolu (sekce 3.1), který by v této podobě spíš patřil do přílohy.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po jazykové stránce jsem s prací spokojen. Její typografická stránka je ale poněkud rozporuplná. Například

oceňuji diagramy na obrázcích 3.1, 3.2, 3.3, ale jinak je práce svou úpravou strohá s několika nedostatky. Jako
odrazující příklad by bylo možné použít sekci 3.1, která naprosto nevhodně zasazuje do textu ukázky
komunikačního protokolu. Problematické je dělení toku textu obrázky a tabulkami. Zvláštní a velmi nečekaná je
úprava rovnic na str. 12. Grafy působí velmi "Excelovsky". Úprava sekce 4.3 je nevhodná a zajímavé diagramy
3.1, 3.2 a 3.3 jsou špatně čitelné.

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce se odkazuje na množství kvalitních zdrojů. Mnoho z nich ale pokrývá spíše základy nebo se přímo netýká

rozpoznávání osob ve videu. Chybí mi ucelenější přehled state-of-the-art a publikace zaměřené na identifikaci z
videa. Student sice použil v práci vhodné existující nástroje, ale spíše základním způsobem a předpokládám, že
jeho znalosti tématu, když aplikaci vytvářel, nebyly příliš hluboké.

7. Realizační výstup 69 b. (D)
 Oceňuji, že  student vytvořil distribuovanou aplikaci, ale ta je v některých ohledech spíše jednoduchá a některé

aspekty z mého pohledu neřeší dostatečně důkladně. Například agregace (a výběr) příznaků z videa je poměrně
zvláštní, stejně jako shlukování neznámých identit. Také uživatelské rozhraní by mělo být přívětivější. Například
nechápu, proč se u fotografií osob v databázi zobrazují jejich příznakové vektory a ne náhledy obličeje. Je také
otázka, jestli CSV sobory jsou to pravé pro ukládání dat pro takovouto aplikaci.
Vyhodnocení sice obsahuje množství experimentů, ale ty nepůsobí úplně věrohodně vzhledem k menšímu
rozsahu, nekonzistentnosti a slabému popisu použitých datových sad a spíše ignorování standardních protokolů
pro vyhodnocování systému pro identifikaci osob. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce nepřináší nové poznatky, ale čistě teoreticky by mohla být dále rozvíjena do nějaké praktické podoby.
9. Otázky k obhajobě
 Datové sady jste si vytvořil sám, nebo jste využil práci dřívějších studentů?

Nebylo by vhodné velikost obrazu zvolit přímo podle očekávané minimální velikosti obličejů?
Doopravdy jste trénoval sítě pro rozpoznávání obličejů? Očekával jste, že na vaší malé sadě můžete
dosáhnout zlepšení?
Jak je možné, že používáte tracking, když se snímky rozdělují mezi workery?
Jak souvisí "pohyb" s rychlostí detekce (str. 44), když v textu nikde neuvádíte, že využíváte detekci
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pohybu.
10. Souhrnné hodnocení 68 b. uspokojivě (D)
 Student vytvořil funkční distribuovanou aplikaci, která umožňuje vyhledávat osoby na videu podle obličeje. K

tomu poměrně základním způsobem použil dostupné nástroje bez hlubšího pochopení jejich funkce nebo
provedení zajímavějších experimentů. Provedl množství experimentů, které ale nepůsobí příliš věrohodně a
neposkytují zobecnitelné informace. Mé hodnocení snižují nedostatky ve struktuře textu práce, chybějící přehled
stavu poznání a jednoduchost uživatelského rozhraní.

 

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

 

V Brně dne: 11. června 2018
  .................................

podpis
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