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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Úloha definovaná v zadání má řešit problém detekce a sledování osob v kamerovém záznamu z více kamer umístěných nad
prostorem, kde se osoby pohybují. Vlastní práce se omezuje na supermarkety, tedy osoby se pohybují mezi regály a dále je
úloha omezena na využití kamer poskytující hloubkovou mapu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Zadání se podařilo splnit s výhradou, že přiložený software není knihovnou kvality standardně požadované.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Vlastní práce se svým rozsahem blíží spíše práci bakalářské.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

70 (C)

Popis kritéria:
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.

Komentář:
Práce obsahuje dobře zpracovanou rešeršní část, ostatní části jsou na nižší úrovni. U definice funkce "Flat kernel" na straně
18 je otočená nerovnost. Mnoho řídících hodnot, které ovlivní výslednou kvalitu rozpoznávání je nastavováno na základě
experimentů pro trénovací data, získané konstantní hodnoty nejsou nijak provázány na parametry scény, tedy není jasné, jak
by se měly tyto hodnoty měnit v závislosti na změně výšky umístění kamery či při změně rozlišení kamery.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 50 (E)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 14/2015, článek 3.



Komentář:
Z hlediska formálních požadavků je nutné konstatovat, že práce obsahuje množství chyb, mnohé by byly lehce odstranitelné.
Nejzávažnější je oddělování odstavců, kdy autor někdy vkládá mezi odstavce volný řádek, někdy ne, občas odsadí odstavec a
mnohdy ne. V sazbě českého textu by neměl být odsazen první odstavec v kapitole a ostatní by měly být odsazeny. Tvůrci
LaTeXu to ví, nebylo třeba nic dělat, pouze mezi odstavce vložit prázdný řádek. Místo toho autor proložil text příkazy indent,
noindent a tvrdými odřádkováními.

Mezi další prohřešky patří překlepy (např. str. 13 jestli6e, 24 - naxima), pravopisné chyby (37 - to může mýt katastrofální
důsledky), osamocené předložky na konci řádku, nekvalitní obrázky (např. na straně 28), chybějící čárky, špatné přepisy
(úroveň poznání v dané oblasti je state of the art, nikoli stat of art) a mnohé další.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 95 (A)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. 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.

Komentář:
Práce obsahuje kvalitní rešerši s mnoha správně citovanými zdroji.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

55 (E)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Jedním z požadovaných výstupů je knihovna v jazyku Java. Dodané třídy jsou napsané v jazyku Java, ale rozhodně nejsou
knihovnou. Zde uvedu jen nejkřiklavější prohřešky, kterých se autor dopustil: třídy obsahují občas nějaký komentář, některé
v češtině, jiné v angličtině, ale kromě položky autor nelze žádný zpracovat pomocí programu javadoc.
Nelze se tedy divit, že tento program nespustil a tak výsledná "knihovna" neobsahuje popis tříd, metod a atributů.

Autor absolutně ignoruje zásady zapouzdření, všechny atributy jsou s modifikátorem public případně bez modifikátoru a tak
jsou přístupné z balíčku, což u knihovny je dosti hrubá chyba, třída Person nevyužívá nic ze svého obalu a přesto je
definována jako vnitřní, celé knihovna by měla být zastřešena public rozhraním.

Knihovna obsahuje metody s vedlejším efektem a nepochopitelně komplikovaným mícháním parametrů metody s atributy
třídy. Příklad programátorsky špatného kódu je metoda

public ArrayList  assignId(ArrayList people, ArrayList heads, Mat frame)

Tato metoda je v kódu volána pouze jednou:

lastFramePeople = assignId(lastFramePeople, heads, frame);

proměnná lastFramePeople je public atribut třídy. Kód metody assignFrame končí příkazy:

lastFramePeople.clear();

lastFramePeople.addAll(result);

lastFramePeople.addAll(noHead2);

return result;

Tedy reference na lastFramePeople je v metodě jednak v parametru people a také v atributu lastFramePeople. Použití obou
přístupů k jednomu a témuž objektu v jedné metodě je při nejlepší vůli matoucí.

Pro práci s parametry nastavení bych doporučoval použít návrhový vzor singleton a pro práci s ukládaným nastavením
Property. Metody pracující se soubory (např. saveTrainData) jsou napsány špatně, uzavírat proud je nutné ve finally části
bloku, u programu a u knihovny zvlášť by neměla catch část zůstat prázdná. Moderní Java by si žádala použití konstrukce "try
with resources".

Celkově knihovna na velmi nízké úrovni a se svými méně než 1000 řádky kódu je i obsahově výrazně podprůměrná.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se



8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Pro konkrétní nastavení kamer a všech dalších podmínek dle trénovacích dat jsou prezentované výsledky lepší než starší
řešení.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

9.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Myslíte, že Vámi vytvořená knihovna je v současném stavu použitelná? Je někde veřejně přístupná?

Využíval jste nějaký verzovací systém při tvorbě knihovny?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 65 (D)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení:
Kladem práce jsou poměrně kvalitní rešerše, experimenty s trénovacími daty a celkový výsledek, který je lepší než starší
řešení. Naopak výše popsané nedostatky, problematické využití výsledné knihovny, hrubé chyby ve zdrojovém kódu tříd a
celkově podprůměrný rozsah odvedené práce mne vede k závěru:

práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm D.

Podpis oponenta práce:


