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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním diplomové práce bylo navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit metodu pro deketkci a sledování 
plovoucího odpadu pomocí UAV. Považuji úlohu za velmi aktuální a to jak z pohledu počítačového vidění, tak z pohledu 
ochrany životního prostředí. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student splnil zadání. Implementoval 3 rozdílné detektory objektů a metodu pro sledování objektů, mimo zadání nastíníl 
možnost rozšíření detektoru o hloubkovou informaci. Na vlastním datasetu metody naučil a experimentálně ověřil jejich 
funkčnost. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student nastudoval literaturu. Implementoval „state-of-the-art“ algorithmy. Pomocí vlatního nasbíraného datasetu naučil 
algoritmy a experimentálně ověřil jejich funkčnost.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je velmi dobré úrovni. Přesto, že kapitola experimentů je poměrně rozsáhlá, chyběli mi v ní některé 
důležité informace. Místo „confusion matrix“ pro jeden daný threshold bych ocenil spíš „precision-recall“ křivky, které o 
kvalitě detektorů vypovídaji více. Evalvace algoritmu pro sledování objektů je velmi chaotická a tabulka není dobře popsána, 
nenalezl jsem kde by bylo vysvětleno co je v jednotlivých sloupcích.. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formálně je práce dobře zpracovaná. Lehkou výtku bych měl k chaotickému využívání budoucích a minulých časů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Nemám výtky k výběru citací. Kapitola o stavu problematiky je rozsáhlá a dobře zpracovaná. Cizí práce jsou formálně 
správně citované. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Diplomová práce je na dobré úrovní. Student implementoval a naučil tři různé detektory a jeden algoritmus pro 
sledování objektů. Metody naučil na vlastním nasbíraném datasetu a evalvoval na dvou testovacích sadách, kde 
jedna byla velmi rozdílná od trénovací. Práce je kvalitně zpracovaná a využité algoritmy dostatečně popsány. Má 
hlavní výtka směřuje k experimentům, kde nejsem spokojen s popsáním experimentu sledování objektů. Navíc 
bych očekával „precision-recall“ křivku pro detektory, které by popsali detektor lépe než „confusion“ matice. 

 

Testovací sada 2 obsahuje obrázky s jiným rozličením. Při evelvaci detektorů jste pozoroval pokles kvality 
algoritmu na této sadě. Zkoušel jste sadu „video 2“  před vstupem do sítě škálovat na velikost, na které byl 
detektor učen, nebo jste zvýšil vsupní dimenzi? 

 

Jak jste zvolil detekční „threshold“ pro „confusion matrix“? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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