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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné

Zadáním bakalářské práce bylo implementovat a porovnat metody rozpoznáváni dron pomocí RGBD dat. Zadaní 
je dostatečně složité pro bakálařskou i diplomovou práci.

Splnění zadání splněno s výhradami

Zadání bylo splněno. Mám ale jisté výhrady popisu rozšíření metody a k evalvaci dat. Dosažené výsledky rozšíření
metody o hloubková data také nejsou přesvěčivé. Viz celkové hodnocení.

Zvolený postup řešení správný

Postup řešení by byl zvolen správně. Student rozšířil YOLOv3 metodu o hloubková měření a zkusil různě upravit 
nebo doplnit řídká hloubková měření. 

Odborná úroveň C - dobře

Teoretická i praktická stránka práce je dobře sepsaná. V 2. kapitole jsou popsány všechny potřebné metody, 
které student zvolil a využil v práci. Některé části by ovšem zasloužili širší rozepsání. Jednou se zajímavých 
rozšíření je přidání 2 detekčních vrstev do YOLOv3 (ze 3 na 5), toto je bohužel úplně nepopsáno a není tedy jasné 
jak to student udělal a ani jaký to nakonec mělo přínos. Experementální výsledky jsou nedostatečně evalvovany a
tudíš nejsou přesvědčivé.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně

Práce je kratší ale není to na škodu. Kvalita textu i jazyková úroveň je dobrá.  

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně

Citace jsou v souladu s citačními normami. Výběr zdrojů a jejich relevantnost je v pořádku.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Student v rámci bakalářské práce rozšířil metodu YOLOv3 o hloubková data na vstupu. Vzhledem k tomu, že data 
získaná pomocí lidaru jsou řídká, porovnal student několik přístupů odhadu hloubek v nezměřených místech. 
Teoretická část práce popisuje jednotlivé metody dobře. První výhradu mám k tomu, že není popsáno jakým 
způsobem byla rošířena detekční část sítě. YOLOv3 má poměrně komplikovanou architekturu a rozhodně to není 
tak přímočarý krok, aby nebyl popsán. Další výhrady mám pak k procesu učení, kde student vybral pro každou 
metodu váhy, odpovdající epoše, která prý má nejlepší AP (average precision) na validačních datech. Z grafu 2.14 
mi ale nepřijde, že by vybral tu nejlepší. Například „Sparse-to-dense modified RGBD“ metoda má nejlepší AP v 15. 
epoše a ne ve 12. kterou student zvolil. Kromě toho to také nevypadá, že by síť již byla doučena, protože AP mělo 
stále stoupající tendenci. Největší výhrady mám ale k výsledkům a jejich evalvaci. Student zde počítá „precision“, 
„recall“ pro pouze jeden „confidence threshold“.  Chybí mi vykreslení „precission-recall“ křivky. Chybí popis jak jsou
v tabulce 3.1 počítány hodnoty IoU. Dále by mě zajímali i AP hodnoty pro jiný „threshold IoU“. Zvolené „threshold“
hodnoty prý ukazují nejlepší výsledky všech metod, což dle mého názoru není možné. Pro každou metodu se musí 
dát najít ten nejlepší „threshold“ a pochybuji, že bude všude roven 0.2.

Doplňující otázky:
Opravdu bylo potřeba rozšířit YOLOv3 o další detekční vrstvy a jak to pomohlo? Jak to ovlivnilo rychlost a kvalitu 
detektoru? Nestačilo by upravit velikosti nebo počet kotvev (anchors)?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře

Datum: Podpis:
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