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Název práe: Odhad pozie rukou b¥hem °ízení automobilu

P°edloºená práe si klade za íl trasovat pohyby rukou °idi£e b¥hem °ízení automobilu v

nasnímané videosekveni. Pouºívá dva druhy dat, jednak data z b¥ºné barevné kamery, jednak

data dopln¥ná o hloubkovou informai, jaká poskytuje nap°. za°ízení Kinet.

Práe je rozd¥lena na ²est kapitol plus ne£íslovaný úvod, záv¥r a dodatek. První kapitola

obsahuje re²er²i stávajííh metod strojového u£ení zam¥°enýh na segmentai, deteki a odhad

pozie rukou. Druhá kapitola se v¥nuje teorii neuronovýh sítí, zejména zp¥tnému ²í°ení sítí a

problému mizejíího gradientu. T°etí kapitola p°edstavuje metody segmentae obrazu a deteke

objektu v obrazu. Odhad 2D pozie ruky je rozebírán ve £tvrté kapitole. Jsou zde také p°ed-

staveny existujíí datasety k odhadu pozie rukou a popis vytvá°ení vlastníh datovýh sad.

Pátá kapitola navazuje odhadem prostorové pozie ruky. Poslední kapitola rozebírá aplikai

nastudovanýh metod na data z trenaºéru °ízení.

Z p°edloºené práe je z°ejmé, ºe student v¥noval mnoho úsilí spln¥ní zadání. Oe¬uji hlavn¥

lidsky p°ístupný popis pouºitýh hlubokýh konvolu£níh neuronovýh sítí, jejih arhitektury

a trénování.

Pokud mám prái n¥o vytknout, tak jsou to drobnosti v podob¥ n¥kolika neobratnýh

formulaí a p°eklep·. Oe¬uji, ºe student alespo¬ pouºil automatikou kontrolu pravopisu, jak

je z povahy hyb z°ejmé.

Pro úplnost uvádím pouze p°ipomínky, které nesouvisí s jazykem:

• Obrázek 1.1 - obdélník �deteke�: takhle zkraje práe není jasné, o deteki £eho jde.

• Oddíl 2.2: �... jak ilustruje obrázek 15.� V prái ºádný obrázek 15 není. Myslí se tím

obrázek 2.2?

• Oddíl 2.3: �ej je vektor s jedni£kou na j-té pozii.� Co má vektor na ostatníh poziíh?

• Oddíl 2.5: �Potom váºená suma z =
∑

i wixi + b bude mít gaussovské rozd¥lení se st°ední

hodnotou nula a variaí

√
501 ≈ 22, 4.� Myslím si, ºe st°ední hodnota bude b a

√
501 bude

standardní odhylka, nikoli variae.



• Oddíl 3.1.1: �... mnoºiny A, B spl¬ujíí A ∩ B = V ∧ A ∪ B = ∅ ...� To nelze pro

neprázdný graf G = (V,E) splnit. Má to být A ∪ B = V ∧ A ∩ B = ∅?

• Oddíl 3.1.1: �||F (i) − F (j)||2
2

je euklidovská vzdálenost mezi F (i) a F (j).� Obvykle se

tak zna£í kvadrát euklidovské vzdálenosti. Euklidovská vzdálenost je ||F (i)− F (j)||2.

• Oddíl 3.2.1: �... de�nujeme dilatai B o S jako B ⊕ S =
⋃

b∈B

Sb.� V obou p°ípadeh by

m¥la být pouºita stejná zna£ka, tedy pravd¥podobn¥ ⊕.

I p°es vý²e uvedené p°ipomínky jsem p°esv¥d£en, ºe student zadání své diplomové práe

splnil a p°edloºenou prái navrhuji hodnotit známkou A (výborn¥).

Dotaz k obhajob¥:

v prái není dostate£n¥ vysv¥tlena motivae úlohy. Mohl by student k tomu n¥o °íi?

V Praze dne 12. 5. 2021

Ing. Tomá² Suk, DS.


