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Naše oddělení Zpracování obrazové informace na ÚTIA spolupracuje na vývoji trenažeru pro sledování 
výkonu při školení profesionálních řidičů. Mezi významné indikátory pro analýzu chování řidiče při řízení 
patří pozice a natočení hlavy, nohou a rukou či směr pohledu očí. Stěžejní část této problematiky, tedy 
detekce a odhad pozice hlavy, se stala motivací pro vypsání zadání předložené práce. 

Studentka měla za úkol prostudovat problematiku detekce a sledování lidského těla pomocí moderních 
metod hlubokého učení s důrazem na detekci a sledování tváří, dále zvolit vhodnou metodu a otestovat 
ji na reálných datech. 

Bakalářská práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole je stručně popsána problematika hlubokého 
učení. Druhá kapitola shrnuje základní poznatky v oblasti detekce a sledování lidského těla. Ve třetí 
kapitole se studentka soustředí na odhad pozice hlavy, a to pomocí šesti různých principů. Závěrečná 
kapitola se zabývá implementací vlastních metod, testováním a diskusí výsledků práce. 

Kromě návrhu geometrické metody odhadu polohy hlavy se studentka rozhodla vyzkoušet si celý proces 
učení neuronové sítě včetně přípravy a rozšíření vlastního trénovacího a testovacího datasetu. Příprava 
dat je často opomíjenou součástí celého procesu trénování. Věřím, že tak studentka získala větší vhled 
do problematiky, čehož si velmi cením. Uvítal bych však využití veřejných datasetů, alespoň na 
otestování navržené metody. Navržená síť je funkční, ale nedosahuje přesnosti současných state-of-
the-art metod. Uváděná chyba na testovacích datech je v průměru 8,33 stupňů. S ohledem na 
jednoduchou architekturu sítě jsou výsledky opodstatněné. Hlavní přínos je v závěrečné praktické části, 
kde studentka testuje svou metodu na reálných videích z trenažéru pro řízení nákladního vozidla. Směr 
pohledu je na obrázku 4.14 vizuálně demonstrován pomocí natočení souřadné soustavy spojené s tváří. 
Výsledky jsou velmi přesvědčivé. Rychlost odhadu pozice hlavy pomocí navržené metody je dostačující 
pro aplikace v reálném čase, nicméně její závislost na detektoru tváří MTCNN podstatně limituje celkové 
použití. Hlavní cíle práce však byly splněny.  

Na spolupráci se studentkou oceňuji velkou míru pečlivosti, spolehlivosti a samostatnosti. Studentka 
během jednoho roku pronikla do základů problematiky hlubokých neuronových sítí, vytvořila si vlastní 
dataset, získala testovací data a implementovala vlastní neuronovou síť v jazyce Python, který předtím 
neovládala, a to i s využitím frameworku Pytorch a GPU akcelerace v prostředí Google Colab. Práce je 
napsána stručně a přehledně, použité prameny jsou správně citovány. I přes drobné nedostatky 
uvedené výše navrhuji hodnocení A (výborně). 
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