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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Detekce a sledování objektů pomocí konvolučních neuronových-sítí v 

dopravních scénách 
Jméno autora: Filip Langr 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Michal Reinštein, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky, FEL, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce hodnotím jako náročnější, jelikož se po studentovi požaduje návrh, implementace a 
experimentální ověření dvou algoritmických řešení: 1. model na bázi konvoluční hluboké neuronové sítě pro 
detekci objektů ve videu, 2. metoda sledování detekovaných objektů ve videu. Součástí zadání práce je také 
požadavek na vyhodnocení na veřejně dostupném datasetu UA-DETRAC a návrh možných vylepšení do 
budoucna. Zadání tak klade nároky na studenta jak v oblasti výzkumu metod hlubokého učení, tak i v oblasti 
implementační a experimentální.  

 
Splnění zadání splněno 
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 diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu bez výhrad. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení včetně vyhodnocení na veřejných i privátních datasetech odpovídá metodice běžné v oblasti 
strojového učení a splňuje podmínky pro publikování práce v odborném článku či na konferenci. Součástí práce je velmi 
podrobná analýza současného stavu poznání. Jako výbornou hodnotím především experimentální část, tedy zvolené 
metriky, způsob výpočtu a zhodnocení výsledků. Vítám sekce jako 3.2.4 a 3.3.4, které diskutují zvolený postup a kritický 
hodnotí i přístupy, které student zkoumal, ale nebyly ve výsledku úspěšně využity. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je velmi vysoká, jsou patrné předchozí zkušenosti z oblasti neuronových sítí, jejich učení a 
vyhodnocování. Student odvedl kvalitní práci jak při návrhu a výběru architektur neuronových sítí, tak během 
experimentálního ověřování výsledného řešení. Množství nastudované literatury a způsob, jakým student prezentuje 
nabyté znalosti nenechává sebemenších pochyb o tom, že dané oblasti výzkumu výborně rozumí. Přestože se práce 
zaměřuje na oblast aplikovaného výzkumu, kde je třeba dodat především fungující řešení, student se dotýká i několika 
výzkumně velmi zajímavých témat, která jsou následně zmíněna coby práce do budoucna. Jedinou drobnou výtku bych 
směřoval k textu popisující teorii a implementaci Kalmanova filtru, který by šlo určitě rozvinout do větších podrobností. I 
tak už je ale práce po stránce rozsahu na horní hranici. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Po formální stránce hodnotím práci jako výbornou. Odevzdaná práce je napsaná v angličtině a splňuje standardy odborných 
publikací. Její rozsah, struktura i jazyková úroveň odpovídají požadavkům na diplomovou práci. Text je velmi čtivý, perfektně 
strukturovaný, což umožňuje čtenáři snadnou orientaci. Práce obsahuje jen malé množství překlepů – za nejvýznamnější 
považuji chybu na straně 44 v rovnici 4.8. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Z rozsahu i obsahu seznamu použité literatury je patrné, že si student dal velmi záležet se zpracováním odborných článků 
souvisejících s tématem práce. Výběr zdrojů je kvalitní a s ohledem na běžné zvyklosti u diplomových prací rozhodně 
nadstandardně rozsáhlý, jelikož práce obsahuje celkem 90 referencí na odborné publikace, knihy či jiné veřejně dostupné 
zdroje, které autor cituje či parafrázuje. Teoretická část práce, včetně analýzy stavu poznání, je tímto výčtem pokryta více 
než dostatečně. Převzatá schémata či obrázky jsou řádně citovány přímo v popisku. Výtku bych měl k vlastnímu 
formátování seznamu referencí – především v názvech citovaných zdrojů nejsou respektována malá-velká písmena, a to i 
v případě zkratek. U rovnic 4.9 a 4.10 bych očekával citaci zdroje. 

 
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. 
Velmi oceňuji vysokou odbornou úroveň, velké množství provedených experimentů, kritický pohled na vyhodnocení 
úspěšnosti a návrh možných vylepšení do budoucna.  
 

 
 
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. 
 
Celkové hodnocení odpovídá souhrnnému hodnocení dle jednotlivých výše uvedených kritérií. Na studenta bych 
měl následující 4 otázky: 

1. Pro úlohu reindeitifikace byla použita síť MobileNetV2 předučená na datasetu ImageNet – proč jste se 
rozhodl využít předučený model a neučit sít čistě na datech specifických pro danou úlohu? 

2. Pro úlohu MOT byla využita síť YOLOv3 naučená na proprietárních datech firmy GoodVision. Zkuste 
porovnat a odhadnout, jak by si toto řešení vedlo v porovnání s řešením postaveným na Mask R-CNN, 
která je pro dataset UA-DETRAC (http://detrac-db.rit.albany.edu/TraRet) uvedena na prvním místě. 

3. Kapitola 3.2.2 zmiňuje parametrizaci optimalizační metody a zvolenou ztrátovou funkci pro učení, ale už 
není vysvětleno, jaká byla kritéria pro zastavení učení. Podle čeho jste rozhodl, že je model již naučený? 

4. Na závěr kapitoly 4 uvádíte porovnání několika různých řešení úlohy MOT, např. tabulky 4.1 až 4.4. Jak 
byste ověřil, zda rozdíly v měřených metrikách jsou statisticky významné či nikoli? 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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