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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    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 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.

Komentář:
Práce splňuje body 1-3 zadání. Bod 4 nelze považovat za splněný: "hodnocení" algoritmu
se děje na týchž datech, na kterých se řešení ladilo, navíc dost neúplným způsobem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 70 (C)
Popis kritéria:
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.
26/2017, 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.



Komentář:
Text je sepsán nepříliš dobrou angličtinou, která ale nebrání porozumění.

Práce začíná obecným úvodem do strojového učení pomocí neuronových sítí, a popisuje pozici Computer Vision v rámci
odvětví.
Popis technických detailů je ale místy dosti vágní: například konvoluční filtr (1.2.2.1) je "more in-depth", a "feature map is
less
redundant and more informative", aniž by se řeklo, co se tím přesně myslí. Popis detekce soft biometrics místy chrlí pojmy,
které nikdy předtím nezazněly, např (2.2.2.2) "performing multi-class classification and then turning classification results into
regression"
nebo (2.2.2.4) "light-weight non-landmark CNN model that even outperforms methods utilizing multi-modality information".
Zřejmě se očekává, že si čtenář pojmy doplní z citované literatury - která čítá 143 (!) odkazů.
"The cost of the state between track and detection" (3.6) se v dalším odstavci nahradí vzdáleností mezi stavy (3.7),
a tato formule se ještě "vylepší" ("enhance") tím, že se hodnoty proženou logaritmem, bez diskuse o tom,
co to znamená pro příslušnost detekovaných bboxů k dosavadním trackům (doprovozeno nicméně obrázkem,
který ukazuje, co je to logaritmus oříznutý na nulu v bodě 80, "which proved to be working well", opět bez diskuse).
"Gender estimation" (3.5) a "trajectory" (3.6) se v práci nepoužije.
Kapitola 4 ("Implementation") v podstatě jen _vyjmenuje_ moduly implementovanév Pythonu, což je zřejmě záměr
- o samotné implementaci se zde neříká téměř nic, ani o základních strukturách (person, track).

Kapitola 5 (Evaluation) je nejslabší částí práce. Předně, chování algoritmů se "vyhodnocuje" na přesně těch datech,
na kterých jsme algoritmy ladili a nastavovali jim koeficienty (!) - co se tedy "evaluuje"?
Použití vlastního datasetu se zdůvodňuje mimo jiné tím, že "[existing] datasets do not focus on the joint task
of tracking and soft-biometrics extraction" - dataset se ale přeci nezaměřuje na žádný "task", jsou to data.
Dále: "[existing] datasets lacks the information ... about the scene parameters that are required to calibrate the camera"
- při použití existujícího datasetu snad ale žádnou kameru kalibrovat nemusíme.

Jediná výhoda vlastního datasetu, totiž že známe předem všechna data, a nad situací máme kompletní kontrolu,
zůstane dosti nevyužitá: jedná se o pohyb pěti lidí (jedenáct identit); trajektorie se nesledují vůbec, přestože by stačilo
namalovat na zem předem známou čáru a chodit po ní. Gender detection přijde v sestavě pěti mužů rovněž zkrátka.
Výsledky detekce a trackingu jsou srovnatelné s hodnotami z MOT, ovšem na vlastních trénovacích datech,
což neznamená vůbec nic. Identity switches, které se pohybují v jednotkách, nejsou popsány nijak, přestože
zrovna tady by byly obrázky na místě. Výsledky pro soft-biometric, tj. věk a výška pěti lidí, jsou místo jedné tabulky,
která by mohla říci úplně vše, podány jako agregátní statistiky (mean average error), což je v tomto počtu absurdní.
Navíc: "we only evaluate cases where it is possible to extract suitable soft-biometric data" - to je z jedenácti
případů kolik, které to jsou, proč zrovna tyto, a jak to v tomto počtu zahýbe se statistikami?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 89 (B)
Popis kritéria:
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

Komentář:
Implementovaný software se zdá být na znatelně vyšší úrovni než doprovodný text
- autor mi jej sám předvedl včetně detailů detekce (z nichž mnohé by patřily do textu práce).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

89 (B)

Popis kritéria:
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.

Komentář:
Software je prokazatelně použitelný pro účel, ke kterému byl vytvořen
- zůstává otázka, jak se zachová na jakýchkoli jiných datech než vlastních.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

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



Otázky:
Proč je součástí stavu (3.3.3) i výška h, kterou lze dopočíst z c_y a t_y?
Proč používáte vlastní dataset - skutečně neexistuje žádný dataset, který by statickou kamerou shora zabíral skupinku lidí?
Pokud vytváříte vlastní dataset, proč nemáte víc než 5 figurantů, různého věku, pohlaví a výšky?
Proč nevyhodnocujete trajektorie, které by se jednoduše vytvořily chozením po předem namalované čáře?
Jak staří a jak vysocí jsou figuranti, a jaké přesně hodnoty pro ně algoritmus detekoval?
Kolik (a které) z jedenácti identit je použito pro soft-biometrics, a jak to mění výslednou "statistiku"?
Proč se figuranti nedívají (dostatečně často) do kamery, cestou ke kameře a od ní,
pak by snad pro age a height byly "suitable" všechny identity.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

Popis kritéria:
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.

	Text hodnocení:
DP jako celek citelně sráží text práce, především pak pochybné vyhodnocení použitých algoritmů.

Podpis oponenta práce:


