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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  USAC 2021 with spatialcoherence modelling robust todegenerate data 
Jméno autora: Maksym Ivashechkin 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Kybernetiky 
Vedoucí práce: Jiří Matas 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra kybernetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Problém rychlého a robustního odhadu parametrů geometrických transformací má mnoho aspektů (jak práce ukazuje), 
které spolu netriviálním způsobem interagují. Student pracoval na problému dlouhodobě, již před diplomovou prací, a 
mohl se opřít o tým, který na problému dlouhodobě pracuje. V tomto kontextu hodnotím zadání jako náročnější. 

 
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. 
Zadání bylo splněno. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval velmi aktivně. Množství času, který M. Ivashechkin na problému strávil, vysoce přesahuje standardní 
požadavky. Velmi rychle reagoval na požadavky o doplňující experimenty či ověření funkčnosti algoritmu. Student je 
schopen samostatné tvůrčí práce, ale má tendenci dělat chyby, které není vždy lehké odhalit.  

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
O kvalitě odborné práce svědčí to, že jádrem DP je článek, který byl přijat na špičkové konferenci ICCV.   

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce byla v závěru psána ve velkém spěchu a před odevzdáním jsem neviděl řadu částí. Kvalita je tedy nevyrovnaná. 

 
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. 
Student aktivně pracoval se zdroji a v práci je standardně cituje. 

 
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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Student splnil zadání. Výsledek DP bude publikován na špičkové konferenci. Kvalita textu  práce je ovlivněna tím, že  
byl dokončován ve velkém časovém tlaku.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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