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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Oponent práce: Prof. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D. 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Generativní adversariální modely nejsou nejlehčí na pochopení a student musel nastudovat velké množství 
literatury. Oblast přenosu stylu obrazu je velmi kompetitivní a není snadné se udržet na úrovni nejnovějšího 
stavu poznání. 

 
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. 
Student zadání splnil. Celkové výsledky aplikace v problému detekce objektů jsou nepřesvědčivé, ale to nejsou 
ani u nejbližší konkurenčních metod, prostor je stále otevřen.  

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Hlavním přínosem studenta je postup pro modelování osvětlení noční scény ze dvou hlavních zdrojů, světlometů a 
pouličních lamp. Postup je logický, jednotlivé kroky a algoritmické volby dobře odůvodněné.  

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Napadlo mne, jak by byla úspěšná alternativní cesta, kdy by vliv osvětlení byl modelován přímo v generovaném obrazu. 
Tedy přenos stylu obrazu by byl tradiční, tedy end-to-end a výsledek by byl doplněn modelem osvětlení až úplně na závěr. 
Na druhou stranu učení generativních adversariálních modelů (GAN) je notoricky známé svou nestabilitou. Takže cesta, 
kterou student zvolil, tedy stabilizace učení GANů pomocí explicitního fyzikálního modelování je asi vhodnější. 
Nejváženější výtku mám asi k User Study, tedy posuzovaní kvality generovaných obrazů lidskými subjekty. Metodologie je 
popsána nedostatečně, nedovoluje zopakování či doplnění experimentu s jinými subjekty. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je přiměřený obsahu a tomu, co se od diplomové práce očekává. Nemám nejmenších námitek. Na textu 
práce je ještě hodně co zlepšovat, studentovi jsem poskytl obsáhlejší komentáře. Některé důležité výrazy jsou zvoleny 
nevhodně, např. enlightement v smyslu illumination. Z významnějších komentářů mám dva. Část 3 je také psána zbytečně 
obecně bez konkrétního propojení s navrhovanou metodou. Zbytečně detailně se rozebírají a definují standardní 
morfologické operace jako je eroze a dilatace. Rovněž model kamery je standardní a je popsán neúplně. Největší výtku 
mám k části 5.3 která obsahuje důležitou část práce nutnou k pochopení celého postupu, který je jinak velmi příhodně 
ilustrován pomocí schématu na obrazu 1.2. Kritická část učení GANů se měla objevit už v konkrétním zpracování části 3, viz 
moje výtka výše. Až při druhém čtení jsem pochopil a to jsem ještě danou část cíleně hledal. Vlastní přínos je tak rozdělen 
do více kusů a čtenář je dlouho držen v nejistotě.  
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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. 
Seznam zdrojů je rozsáhlý, část Related work je obsažná a informativní. Nic významného mi tam nechybí. 

 
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 bezpochyby přínosem. Posouvá stav poznání o kus dál. Prozkoumala jednu z možností stabilizace učený GANů 
pomoci explicitního fyzikálního modelování osvětlení. 

 
 
 
 
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. 
 
Text práce jsem četl se zájmem. Student postupoval logicky, navržený přístup je podložený argumenty. Textu 
práce by prospěla ještě jedna nebo i dvě revize. V části metody popisuje přístup zbytečně obecně a jeden přinos je 
skrytý v okolním textu. Experimentální výsledky jsou spíše nepřesvědčivé. Předloženou závěrečnou práci 
hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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