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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce byl návrh nebo implementace dosavadních metod pro vylepšení učení lidarových detekčních úloh. 
Student si vybral návrh vlastního postupu pro vylepšení segmentace dynamických objektů v mračně bodů a 
dokázal metodu aplikovat pro modely neuronových sítí. Návrh vlastního algoritmu považuji za složitější úlohu, 
která může vést za spravných předpokladů k lepším výsledkům než dosavadní metody. Při zohlednění časové a 
hardwarové náročnosti dosavadních přístupů učení bez učitele to považuji i za vhodnější volbu pro bakalářskou 
práci. Z těchto důvodů hodnotím zadání jako náročnější. 

 

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. 

Zadání bylo splněno. Student aplikoval svoji metodu a vylepšil výstupní detekce oproti puvodně navrženým 
modelům pro úlohu detekce dynamických objektů.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student chodil připravený na pravidelné schůzky. Problémy řešil včas s předstihem i korespondenčně před schůzkou. 
Přicházel s vlastními návrhy, jak postupovat v dílčích částech práce. Snažil se promítnout si řešené problémy i do 
matematických formulací a hledal analogie ve vlastních znalostech nabytých během studia 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student čerpal z vědeckých článků z prestižních časopisů a konferencí specifických pro obor strojového učení. Byl schopen 
samostatně přizpůsobit a aplikovat metody naučené během bakalárského studia, viz například filtrace země pomocí ransacu 
a PCA. Byl schopen pracovat se známými datasety i se orientovat v současných publikovaných znalostech a výsledcích. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně napsaná v pořádku, způsobem odpovidajícím vědeckým publikacím, ze kterých čerpal. Rozsah práce 
odpovída rozsahu bakalářské teze. 

 

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 
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zvyklostmi a normami. 
Student se orientoval především na vědecké publikace, které odráží relevantní posun oboru strojového učení. 
Ocitované články jsou v textu uvedeny spravně a student se snažil citace uvádět (kde to bylo možné) úplné. 
Kapitola o současném stavu poznání by zasloužila více pozornosti i pro další metody učení dynamických objektů 
bez učitele než jen sceneflow. Pro rozsah bakalářské práce ale vnimám průzkum metod jako velice dobrý. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vojtěch Bartek pracoval konzistentně a byl schopen interpretovat dosažené výsledky a navrhnout vlastni metody 
pro vytvoření anotací z dat. Během vytváření práce jsme i uvažovali, že bychom postupy uplatnili i pro konferenční 
příspěvěk. Pro uroveň bakalářské práce hodnotím přistup jako správný a navrhují známku A - výborně. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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