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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Zadání považuji za náročnější a zcela splněné.

2. Písemná část práce 95 /100 (A)

Text  práce  svými  54  stránkami  patří  mezi  nadprůměrné  práce  a  zcela  jistě  splňuje
požadavky na rozsah.

Rozložení  do  kapitol  je  logické,  text  je  pro  čtenáře  dobře  pochopitelný  a  informačně
bohatý.  Formální  a  typografická  stránka  práce  je  na  velmi  dobré  úrovni,  obrázky  jsou
dostatečně  kvalitní  a  pěkně  doplňují  text. Autor správně  využívá  všech možností,  které
mu LaTeX nabízí.

Text  práce  je  psán česky.  Na  pár  místech se  autor  nevyvaroval  občasným  hovorovým
výrazům  nebo  drobným  nepřesnostem  (např.  "můžou",  "čtvercovitá",  "Gradient  V  m-
rozměrném...",  "pneumatiky  projíždějící  vozidel").  "C"  ve  zkratce  CMOS  nepochází  z
"complimentary",  jak  tvrdí  autor  v  seznamu  zkratek,  ale  z  "complementary".  Na
pochopení textu tyto drobnosti ale nemají vliv.

Z věcných nepřesností jsem v textu odhalil jen detaily:

* Indexování do "m" na obrázku 1.9 není konzistentní s definicí 1.9, ke které se vztahuje,
kde se index běží do "n".
*  Šipky  na  obrázku 1.11  nepředstavují  vizualizaci  gradientu,  ale  spíše  jistých  tečných
vektorů v rovině dané gradientem a rovnoběžné s osou odpovídající nezávisle proměnné.
* V převodu kartézských souřadnic do cylindrických v definici 2.11 nestačí k výpočtu úhlu



\varphi použít obyčejný arctan (uvedený vzorec by úhel omezil jen na rozsah -pi/2 až pi/
2).

Autor správně pracuje s odkazy na literaturu, velmi pečlivě se odkazuje na použité zdroje.
Seznam literatury je na bakalářskou práci nadprůměrný (66 položek). Záznamy v seznamu
obsahují  všechny  potřebné  náležitosti.  U  některých  položek  je  diskutabilní  uvedení
"autora" (např. položky 56 až 59 -- NUMPY, PYTORCH, JUPYTER, PANDAS; zde by bylo lepší
tuto položku vynechat nebo ji alespoň neprezentovat jako příjmení).

3. Nepísemná část, přílohy 100 /100 (A)

Nepísemnou část práce tvoří Python balíček treadscan, jehož zdrojový kód je dostupný na
Githubu a  balíček lze  nainstalovat  pomocí  PyPi.  Baliček je  dále  opatřen automaticky
generovanou dokumentací. Vlastní kód představuje lehce přes 700 řádek čistého Python
kódu, který je dobře okomentovaný.

Software  je  funkční.  Jediné  co  by  se  dalo  balíčku  vytknout  je  neexistence  unit  testů
(alespoň  kritických  částí).  Tento  požadavek  ale  nebyl  součástí  zadání  a  proto  nijak
nesnižuji své hodnocení.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 100 /100 (A)

Autor ve své práci  prokázal,  že  jím  vytvořený nástroj je  využitelný pro zamýšlený účel
získávání  "rozbalené" reprezentace  pneumatik vozidel  zastavujících před kamerou na
křižovatce. Generovaná  data  se  jistě  dají  dále  využít k různým  účelům. Na  výsledcích
práce lze dále stavět a v tématu pokračovat.

Celkové hodnocení 100 /100 (A)

Práci hodnotím jako výbornou, známkou A. Na poměry bakalářské práce se musel autor
vypořádat hned s  několika  různorodými  aspekty problému (práce  s  kamerou,  snímání
vozidel  v  provozu,  zpracování  obrazu,  učení  neuronové  sítě,  implementace  Python
balíčku).  I  přes  množství  těchto  činností  všechny  dotáhl  do  cíle  velmi  kvalitním
způsobem.

Vybízím komisi, aby zvážila nominaci této práce na Cenu děkana.

Otázky k obhajobě

1. V definici  2.5 se v rovnici  vyskytuje magická konstanta "50", není zřejmé proč  je tato
mez zvolena zrovna takto. Mohl byste její volbu osvětlit?

2.  V sekci  4.3  konstatujete,  že  nejnáročnější  část  výpočtu  je  algoritmus  "rozbalování
pneumatik". Není zde "náročnost" spíše jen "pomalost" způsobená (dle zdrojového kódu)
použitím obyčejných vnořených for cyklů v čistém Pythonu? Takovýto výpočet bude jistě
pomalý  (v  porovnání  se  zbývajícími  výpočty  prováděnými  pomocí  OpenCV a  NumPy).
Nešla by tato část "vektorizovat" a využít jednoduše NumPy?



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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