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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Anotace dat z Lidarů patří k velmi složitým úkolům, a proto hodnotím zadání jako mimořádně náročné. Také rozsah zadání 
obsahuje mnoho úkolů od vlastních metod na detekci pohyblivých objektů v datech po naučení neuronových sítí pro tyto 
detekce.

Splnění zadání

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.

Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Postup řešení studenta je vynikající. Student otestoval existující algoritmy a tam, kde výsledky nebyly uspokojivé, dokázal 
navrhnout své řešení dosahující lepších výsledků. Jako příklad se mi velmi líbila metoda filtrace země pomocí metody 
sloupků (pillar), která dosahuje velmi dobrých výsledků a je ve své podstatě velmi jednoduchá. Také využití metody 
prokládání paprsku (Ray Casting) pro ověření správnosti detekce pohybujících se objektů je originální řešení.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Práce obsahuje přehled problematiky a využívá i moderních metod, které student vylepšil novými přístupy. Výsledky práce 
dosahují velmi kvalitních výsledků ve srovnání se současnými nejlepšími metodami.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce je psána velmi hezkou a čtivou angličtinou. Rozsah práce je odpovídající. Z formálního hlediska mám drobnou 
připomínku, nelíbí se mi umístění obrázku těsně za název kapitoly, před text který o obrázku vykládá. Také použití písmena 
M pro matici v různých významech je mírně zavádějící, bylo by vhodné na druhém místě použít alespoň index, nebo ještě 
lépe jiné písmeno.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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 
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zvyklostmi a normami.

Všechny citace jsou správné a korektní.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Práce je velmi kvalitní a doufám, že se podaří začlenit navrhované řešení do soutěže klasifikátorů pohybujících se objektů.

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.

K práci mám následující dotazy:

1) Myslíte, že by metoda pillar šla ještě vylepšit uvažováním limitu pro hladinu nejnižšího bodu?

2) Nešlo by využít informaci o klasifikaci dynamických objektů z historie pro lepší detekci například spojení 
pohyblivého a statického objektu (pohyblivý objekt přijde do blízkosti statického objektu)?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
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