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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Práce se zabývá návrhem systému pro rekonstrukci 3D scény za pomoci monokulární kamery umístěné na bezpilotním
létajícím prostředku. Problém rekonstrukce scény z obrazových dat  a metodika její  evaluace je  v literatuře velmi dobře
dokumentován a existuje velké množství přístupů jak z pohledu komunity strojového vidění v rámci problému structure from
motion (SfM), tak v  robotické komunitě jako součást  problémů lokalizace a mapování (SLAM). Zadání tedy považuji  za
průměrně náročné.

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.

Všechny body zadání byly splněny. 

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Student v práci prezentuje rešerši metod SfM a SLAM. Následně popisuje dvě metody řešení rekonstrukce 3D scény pomocí
metody klíčových snímků a metody trackování významných bodů. Obě metody jsou posléze benchmarkovány podle zadání
nejprve na datasetu a posléze v simulátoru a na reálném bezpilotním prostředku.

Odborná úroveň

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

Navržené řešení se z velké části opírá o standardní postupy strojového vidění. Jmenovitě se jedná o detekci, deskripci a
matchování/trackování klíčových bodů, konstrukce epipolární geometrie a bundle adjustment. Samotná rekonstrukce scény
založená na Delauneyho  triangulaci  je  inspirována  metodou  [38],  nicméně je  zjednodušena na filtraci  outlierů.  Přesné
vymezení bohužel chybí a tak není zcela jasné co je vlastně invence studenta a co všechno je převzato. Celkově je práce
extrémně rozsáhlá a díky tomu se pointa topí v detailech, kterými sice student demonstruje nastudování problematiky, ale
které nepřispívají k příběhu práce. Část popisů je navíc poměrně vágních („some threshold“, „some value“, „can produce“,
atd.)  což  nepřispívá  k  celkové  čitelnosti práce.  Úroveň  popisů  u  jednotlivých konceptů  které  jsou  standardní  v  dané
problametice jde do hloubky bez toho, aby to ovlivňovalo následující text. Například popis FAST detektoru obrazových bodů
popisuje rychlý test na vylučování detekcí který ovšem platí pouze pro threshold 12 a více, zatímco později v práci je použit
threshold 8 a 10,  pro které je  nepoužitelný. Z celé kapitoly Proposed method je většina popisem standardních technik
strojového vidění a samotný přínos tak není zřetelný.
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

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

Práce je psána v anglickém jazyce. Struktura práce je v pořádku až do té míry, že většina kapitoly Proposed method popisuje
background  strojového  vidění  a  ne  samotný  navržený algoritmus.  Text  práce je  vhodně  doplněn  ilustracemi  a  grafy.
Matematický formalizmus a vzorce jsou konzistentní a správné. Rozsah práce je nad rámec mého očekávání pro bakalářskou
práci, což má bohužel vliv na celkovou čitelnost i množství gramatických chyb a překlepů. Obrázek 1.1 není referencován v
textu práce.

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.

Text práce je z pohledu současného výzkumu v dané oblasti aktuální. Student vhodně doplňuje text citacemi. Relevantní
zdroje jsou citovány. Bohužel, na straně 58 je chybějící citace a citace [31,54,65] seznamu literatury jsou neúplné.

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.

Předložená práce shrnuje výsledky  řešení  projektu  rekonstrukce 3D scény  za pomoci monokulární  kamery umístěné na
bezpilotním létajícím prostředku.  Dílčí  kroky  i  použité  nástroje  jsou  řádně v  práci  dokumentovány.  Metodika  ověření  i
vyhodnocení  výsledků je  správná.  Z práce je  jasné, že student věnoval  jejímu zpracování velké množství úsilý.  Bohužel,
celkovou kvalitu textu práce v tomto případě podrývá její rozsah, který snižuje její celkovou čitelnost a nechává důležité části i
samotný přínos práce se utopit v detailech.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Otázky k obhajobě:

1) Práce se opírá v dense rekonstrukci scény o navrženou metodu založenou na Delaunayho triangulaci. Zkoušel jste porovnat
Vaši metodu s některou dostupnou klasickou metodou rekonstrukce 3D, například Semi-Global Block Matching (SGBM)?

Datum: Podpis: Petr Čízek
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