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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Adam Ficenec 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání začíná požadavkem na studenta, aby se seznámil s problematikou neuronových sítí a požadavkem na návrh sítě 
umožňující detekci dronů (více kusů) v pravděpodobně live streamu obrazových dat. Zadání končí požadavkem na 
ohodnocení spolehlivosti detekce u označených a neoznačených letounů. Zadání hodnotím jako náročnější.  
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Práce obsahuje popis technologie neuronových sítí a krátký rozbor metod používaných pro lokalizaci objektů v obraze. 
Student popisuje návrh neuronové sítě a její připojení k testovacím a vstupním datům. Práce obsahuje popis přípravy učící a 
testovací množiny dat pro konfiguraci neuronové sítě. Následně práce obsahuje výsledky testování. Zadání práce uvádí, že 
síť má odesílat „souřadnice nalezených dronů v obraze“, což může vést na detekci většího množství dronů a tato 
problematika není v práci rozpracována. 
 

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

Student postupoval podle zadání a pravděpodobně i pokynů vedoucího práce, tj. zvolená metoda je vhodná. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená práce má vysokou odbornou úroveň a čtenáře uvádí do navrženého řešení nenásilnou formou a bez požadavku 
na předešlou hlubší znalosti problematiky neuronových sítí. Některé části práce jsou hodně stručné, např. připojení kamery 
z letícího dronu neobsahuje ani identifikaci kamery a ani popis formátu ukládaného videa. Dále bych uvítal rozšíření tabulek 
výsledků testovacích dat o hodnotu času nutného pro zpracování jednoho obrázku: např. tab. 4 – přidat čas výpočtu pro 
jednotlivé velikosti skryté vrstvy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Celá práce má velice dobrou jazykovou úroveň. Práce obsahuje nějaké nedostatky – např. kap. 4.5 je soubor šesti obrázků 
bez popisu a číslování. Obrázky nejsou dále popsané v textu. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Práce obsahuje 17 citací, ale ne všechny jsou v práci použity. Např. odkaz 17 se zdá, že není vůbec citován. 
 

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. 
V práci schází bloková schémata, která vykreslují propojení jednotlivých částí. Student na konci kapitoly 4.6 píše, že určité 
výsledky není možné smysluplně představit v tištěné verzi. CD obsahuje testovací vstupní video a bylo by možné na CD uložit 
i finální video z lokalizace, aby si oponent rychle udělal představu o funkci algoritmu.  
Dále, druhý obrázek z kapitoly 4.5 představuje výsledek zpracování testovacího videa, obrázky nejsou označené a v textu 
nejsou popsané. Tj. student mohl v kapitole 4.6 místo tvrzení, že výsledky není možné smysluplně představit v tištěné verzi, 
poskytnout popis toho co jednotlivé obrázky v kap. 4.5 představují.  
V práci není zmíněno, jestli navržená síť poskytuje i chybné identifikace tzv. „false positives“ (FP).  
 

 
 

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. 
Práce působí velmi dobrým dojmem i přes výše uvedené výtky. 

 

Otázka pro studenta: 

1. Jaký je poměr tzv. „false positives“ (FP) navržené sítě? 
2. Jak si algoritmus povede při detekci více objektů? Tj. video obsahuje dva/tři/čtyři drony. 
3. Jakým způsobem budete postupovat v případě, že algoritmus detekce dronu v obraze má výpadky (tj. 

dron není poznán). Jaký filtr byste použil pro doplnění chybějící informace. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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