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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Oproti předchozímu odevzdání je nyní zadání splněno bez zásadních výhrad.

Jediný rozdíl  mezi  zadáním a textem práce je v našem prvotním předpokladu nutného
vylepšení detekce liniových staveb za pomoci satelitních snímků.
Ten  se  bohužel  neukázal  jako  zcela  pravdivý.  Satelitní  snímky  ve  viditelném  spektru
pomohly jen v některých specifických případech.
Student  ale  velmi  dobře  tyto  situace  podchytil  a  popsal.  Proto  tuto  nedokonalost
nepovažuji za výhradu ke splnění zadání.

2. Písemná část práce 75 /100 (C)

Písemná část práce by si zasloužila ještě jistou pozornost.

Délkou  je  práce  spíše  na  spodní  hranici  doporučovaného  rozsahu.  Přesto  mi  některé
pasáže o strojovém učení  přijdou jako lehce nadbytečné, možná jen kvůli  chybějícímu
propojení s výslednou aplikací v praktické části práce. Praktická část práce a její výsledky
jsou naopak podané spíše skromně a slušel by jim o něco širší komentář.

Některé obrazové ukázky výškového modelu jsou poměrně  špatně  čitelné, zřejmě  kvůli
fixní barevné škále.

Práce obsahuje jisté množství typografických chyb a překlepů. Typicky se ale jedná pouze
o přetečení  slov za  hranice  stránky,  chybějící  mezery  u  citačních odkazů,  nedůsledné
užívání  definičních  seznamů  nebo  jiné  drobné  prohřešky.  V práci  také  chybí  citace  u
jednoho obrázku ze scikit-image, což způsobuje neplatnost odkazu. U některých odkazů



pak není z textu zcela zřejmé, na co je odkazováno, nebo odkazují špatně  (zřejmě  kvůli
shodnému názvu návěstí  sekce a  tabulky). Popisky u složených obrázků  je  také možné
provést výrazně elegantněji.

Práce se zdroji  je  na  velmi  dobré úrovni. Jen odkazy na arXiv jsou prováděné poněkud
nesystematicky,  respektive  u některých citací  není  možné  poznat,  že  se jedná  o číslo
arXiv a logicky tak chybí i hypertextový odkaz.

3. Nepísemná část, přílohy 90 /100 (A)

Softwarová část ukazuje na velký posun během dokončování závěrečné práce.

Software je dodán v podobě Jupyterových notebooků, což je technologie velmi obvyklá a
oblíbená  pro  prototypování.  Samotný  kód  je  doplněn  o  vcelku  dostatečné  množství
dokumentace, často suplující text práce.

Jen místy chybí přesnější instrukce pro spuštění nad vlastními daty a výstupní buňky jsou
občas nepřehledné kvůli různým nadbytečným datům a nepopsaným ladícím výpisům.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 90 /100 (A)

Z pozice vedoucího práce hodnotím výsledky jako velmi dobré až výborné. V některých
případech došlo s použitím satelitních snímků ve viditelném spektru ke zlepšení detekce.
V jiných případech ale může využívání dodatečné informace vést i  ke zmatení modelu.
Práce na odlišení těchto případů a zkoumání vlivů jednotlivých složek na kvalitu predikce
by ale výrazně překračovala rozsah diplomové práce.

Objektivní hodnocení využitelnosti výsledků práce bych rád přenechal na oponenta práce,
jehož odbornost je výrazně blíže doméně závěrečné práce.

5. Aktivita studenta

[1] výborná aktivita
[2] velmi dobrá aktivita

▶ [3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Student  vykazoval  vysokou  aktivitu  až  s  blížícím  se  termínem  odevzdání,  což  mírně
omezilo možnosti konzultací textové části. Přesto následně student zapracoval všechny
připomínky k dodanému textu ve velice krátkém čase.

6. Samostatnost studenta

▶ [1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost
[3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Student byl velmi samostatný, práci konzultoval jen sporadicky, ale vždy věcně.



Celkové hodnocení 85 /100 (B)

Práce  je  po  dopracování  velmi  dobrá,  student  odvedl  velký  kus  práce  především  v
praktické  a  experimentální  části.  Bohužel  v  textové  části,  která  je  pro  hodnocené
závěrečné práce stěžejní, vykazuje stále jisté nedostatky.



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Aktivita studenta

V  souvislosti  s  průběhem  a  výsledkem  práce  posuďte,  zda  byl  student  během  řešení  aktivní,  zda
dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně
připraven.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

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.
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