
POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání práce je náročnější ve vytvoření několika přehledů současného stavu problematiky a současně požaduje 
implementaci vybraných metod a jejich ověření. 

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 hodnotím jako splněné. Moje výhrada ke splnění zadání je, že nebyla dostatečně testována použitelnost pro malé 
UAV s omezeným výpočetním výkonem.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Postup řešení je správný. Kapitoly 2 a 3 mi připadají nadbytečné, neboť v zadání je již definováno využití neuronových sítí. Na 
úkor těchto kapitol by bylo dobré rozebrat podrobněji výkonosti jednotlivých typů sítí.

Odborná úroveň

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

Hlavní výtka v této kategorii je k výběru testované sítě. Vybraná síť YOLO nebývá hodnocena jako nejlepší při detekci lidí, 
přesto byla vybrána jako jediná pro implementaci. Daleko častěji se využívají sítě R-CNN, nebo SDD, které dosahují lepších 
výsledků.  Odůvodnění, že síť YOLO je jednoduchá a přesná, je založeno pouze na článku, který síť YOLO definoval.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

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

Práce je napsána poměrně čtivou angličtinou bez výrazných chyb.

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 
zvyklostmi a normami.

Zdroje jsou citovány korektně, práci by prospělo zařazení většího množství citací porovnávající přesnost různých architektur 
neuronových sítí.
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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.

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.

V práci popsaný počítač využitý pro učení i pro testování není možné použít pro malé UAV. Zkoušel jste rychlost vyhodnocení 
navržených sítí i pro málo výkoné počítače typu Intel NUC, nebo ARM počítačů?
V pracích pro detekci lidí se často využívají sítě SSD. O kolik náročnější by byla implementace této sítě ve Vaší práci?
Jak moc práce jste musel věnovat přípravě datasetu pro Vaši neuronovou síť?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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