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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání je mimořádně náročné svým rozsahem. Práce se zabývá tématem měření teploty v závislosti na prováděných 
instrukcí a také záležitostmi ohledně zpracování obrazu z termo-kamery. V zadání je také pokus o zjišťování tepelných zdrojů 
jednoho čipu a navržení metod jak snížit teplotu čipu při výpočtech.

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 práce bylo splněno, student byl členem týmu projektu Thermac a pokud jeho práce navazovala na práci ostatních 
členů týmu, je tato skutečnost vždy uvedena

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Zvolený postup je správný, drží se pokynů ze zadání práce. Pro sledování zdrojů tepla byl možná postup zbytečně rozsáhlý, 
místo obsáhlého studia postupů sledování objektů v obraze barevné kamery by asi bylo lepší přidržet se postupů uvedených 
v kapitole 5.2, kde jsou vybrané práce na téma zpracování dat z termo-kamer. Jediná moje výtka směřuje k obrázkům 6.4-
6.8, které mají znázorňovat histogramy zdroje tepla. Osy obrázků nejsou popsány, takže jsem nepochopil, co tyto obrázky 
znázorňují. Navíc je u nich uvedeno, že různé barvy zobrazují různé části čipu (jádra, L1/2 cache), ale dané barvy se vyskytují 
téměř rovnoměrně po celém grafu.

Odborná úroveň

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

Z práce je zřejmé, že student nastudoval problematiku zpracování počítačového obrazu, SW nástroje pro ovládání termo-
kamery i skriptovací a programovací techniky. Je otázka, zda řešený problém není zbytečně moc náročný vzhledem k 
dosaženým výsledkům. Pokud by mělo jít při sledování pohybu zdrojů tepla jen o drobné pohyby kamery, pak je řešený 
problém zbytečně obecný a tím i dosažená přesnost 2 pixely zbytečně špatná.
Diskutabilní je i samotné hodnocení a detekování správnosti nalezené transformace. Při vytváření datasetů student provádí 
jen náhodnou homografii, šum dat zůstává stejný. Touto konstrukcí vytvořil student ideální data.
Nejhorších výsledků metoda dosahuje pro chladnou desku. Není jasné, proč student nepoužil ekvalizaci histogramu, 
případně jinou metodu, která by pro podobné teploty dodala více kontrastní obraz vhodnější pro nalezení příznaků.

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

Práce je velmi rozsáhlá, je psána čtivou, někdy mírně kostrbatou angličtinou.

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.

Citace jsou nejslabší částí této práce. Některé citace jsou špatně uvedeny, např and17 – nemá uvedené autory, pby16 je 
úplně nejasná. Citace JM nejsou dohledatelné, není jasné, zda jde o soukromé kopie slidů přednášek. I u ostatních on-line 
odkazů není uvedena webová adresa, takže je jejich dohledání také obtížné.

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.

Práce je velmi obsáhlá a je z ní zřejmé, že student odvedl mnoho vysoce odborné činnosti. Dosažené výsledky považuji 
vzhledem k zadání za vynikající.

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.

K obhajobě práce mám následující otázky:

1) Proč je převod teplot na šedo-tónový obrázek vždy podle stejných pravidel? Nebylo by lepši volit úrovně podle 
rozsahu teplot získaných dat?

2) Myslíte si, že černá izolační páska neovlivnila tepelné charakteristiky procesoru a pamětí? Nebylo by lepší 
použít slabou vrstvu matné černé barvy? Byla brána emisivita a odraz tepelného záření v úvahu i u předchozích 
experimentů?

3)  Jak hodnotíte úspěšnost nalezené homeografie – viz obrázek 5.9? Tvrdíte, že u konečných parametrů byly 
pouze 3 špatné detekce, zatímco na počátku většina, přičemž na počátku je chyba projekce u většiny dat menší 
než 10 (chybí jednotky u os) a u konečných parametrů má chybu větší než 10 odhadem 5 měření.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
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2/2

C - dobře

B - velmi dobře.

08/30/20


	Zadání
	
	Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
	Zadání je mimořádně náročné svým rozsahem. Práce se zabývá tématem měření teploty v závislosti na prováděných instrukcí a také záležitostmi ohledně zpracování obrazu z termo-kamery. V zadání je také pokus o zjišťování tepelných zdrojů jednoho čipu a navržení metod jak snížit teplotu čipu při výpočtech.
	Splnění zadání
	
	Zadání práce bylo splněno, student byl členem týmu projektu Thermac a pokud jeho práce navazovala na práci ostatních členů týmu, je tato skutečnost vždy uvedena
	Zvolený postup řešení
	
	Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
	Zvolený postup je správný, drží se pokynů ze zadání práce. Pro sledování zdrojů tepla byl možná postup zbytečně rozsáhlý, místo obsáhlého studia postupů sledování objektů v obraze barevné kamery by asi bylo lepší přidržet se postupů uvedených v kapitole 5.2, kde jsou vybrané práce na téma zpracování dat z termo-kamer. Jediná moje výtka směřuje k obrázkům 6.4-6.8, které mají znázorňovat histogramy zdroje tepla. Osy obrázků nejsou popsány, takže jsem nepochopil, co tyto obrázky znázorňují. Navíc je u nich uvedeno, že různé barvy zobrazují různé části čipu (jádra, L1/2 cache), ale dané barvy se vyskytují téměř rovnoměrně po celém grafu.
	Odborná úroveň
	
	Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
	Z práce je zřejmé, že student nastudoval problematiku zpracování počítačového obrazu, SW nástroje pro ovládání termo-kamery i skriptovací a programovací techniky. Je otázka, zda řešený problém není zbytečně moc náročný vzhledem k dosaženým výsledkům. Pokud by mělo jít při sledování pohybu zdrojů tepla jen o drobné pohyby kamery, pak je řešený problém zbytečně obecný a tím i dosažená přesnost 2 pixely zbytečně špatná.
	Diskutabilní je i samotné hodnocení a detekování správnosti nalezené transformace. Při vytváření datasetů student provádí jen náhodnou homografii, šum dat zůstává stejný. Touto konstrukcí vytvořil student ideální data.
	Nejhorších výsledků metoda dosahuje pro chladnou desku. Není jasné, proč student nepoužil ekvalizaci histogramu, případně jinou metodu, která by pro podobné teploty dodala více kontrastní obraz vhodnější pro nalezení příznaků.
	Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
	
	Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
	Práce je velmi rozsáhlá, je psána čtivou, někdy mírně kostrbatou angličtinou.
	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.
	Citace jsou nejslabší částí této práce. Některé citace jsou špatně uvedeny, např and17 – nemá uvedené autory, pby16 je úplně nejasná. Citace JM nejsou dohledatelné, není jasné, zda jde o soukromé kopie slidů přednášek. I u ostatních on-line odkazů není uvedena webová adresa, takže je jejich dohledání také obtížné.
	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.

