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1. Splnění požadavků zadání.
Cílem práce bylo, dle oficiálního zadání, prozkoumání vhodných transformací obrazových dat a
jejich využití pro klasifikaci těchto dat pomocí Support Vector Machines (SVM). Dle mého názoru
patří zadání k obtížnějším. Student se v práci věnoval především technice Scale Invariant Feature
Transform (SIFT) a jejímu použití právě v klasifikaci pomocí SVM. Zadání tedy bylo splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je psána v anglickém jazyce a je členěna do logických celků, přičemž v každé kapitole je
stručně nastíněna motivace, s níž jsou jednotlivé pojmy popisovány. Práci by prospělo o něco více
popsat teoretické pozadí jednotlivých pojmů a vybrané výsledky nejprve uvést pomocí definic, vět
atp., než psát jednolitý text, ale to je spíše otázka vkusu. Typograficky vzato je práce pěkně
zpracována, tabulky jsou nadstandardně kvalitní, převzaté obrázky mají vesměs dobré rozlišení (a
jsou řádně citovány), rozvržení textu je jednotné a nijak rušivé. Určitým problémem je na druhou
stranu nemalé množství překlepů, místy lehce zmatených redundantních vět (například na str. 16) a
podobných gramatických či stylistických nedostatků, ze kterých je patrné, že autor zřejmě samotný
text sepisoval ve spěchu.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Autor po stručném úvodu představuje Scale Invariant Feature Transform (SIFT) pro extrakci rysů
obrázku, včetně vysvětlení jednotlivých kroků při volbě klíčových bodů a jejich účinného popisu. V
další kapitole se zabývá modelem Bag of Words pro reprezentaci rysů a metodou shlukování k-
means, včetně její modifikace k-means++. Především u k-means++ by čtivosti prospěl trochu
podrobnější výklad, rovněž bych očekával alespoň ilustrativní srovnání s klasickým k-means
algoritmem. V následující kapitole se již autor podrobně věnuje SVM, jak v základní, tak v nelineární
variantě, a kritériům pro vyhodnocení kvality klasifikátoru. Zde bych však opět ocenil o něco
podrobnější diskusi v rámci minimalizace (úvod do problematiky, formulace Karush-Kuhn-
Tuckerových podmínek,...). Ve vztahu (22) je použita konstanta b bez předchozího zavedení,
pravděpodobně se však jedná pouze o překlep ve značení.

V poměrně krátké páté kapitole jsou stručně představeny použité softwarové nástroje, v šesté kapitole
pak užitá data a jejich úprava. A konečně, v sedmé kapitole jsou uvedeny podrobné výsledky
testování klasifikace na vybraných testovacích úlohách, včetně srovnání v práci diskutovaného
přístupu oproti klasifikaci prvotních dat, spolu s rozborem časové náročnosti. Výsledky testování
ukazují na významné zrychlení klasifikace při užití SIFT. V tomto směru nelze práci nic vytknout, ba
naopak.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce jako taková je spíše kompilačního charakteru, student však jednotlivé střípky dokázal poskládat
ve velmi zajímavý celek, dávající neméně zajímavé výsledky v rámci obrazové klasifikace. Je zde
nezanedbatelná perspektiva využití uvedených výsledků na průmyslových či jiných snímcích, stejně
tak možné rozšíření výsledků (například užití dalších metod shlukování či minimalizace), pokud by
autor chtěl v tématu pokračovat.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
V práci je uvedeno 25 zdrojů různé povahy, na všechny je ve vlastním textu řádně odkazováno.
Drobnou výtku bych měl k samotnému výčtu užitých zdrojů, konkrétně k nejednotnému
bibliografickému stylu a místy chybějícím čárkám, popř. spojkám mezi autory.



6. Otázky k obhajobě.
a) Při sestavování škálového prostoru (scale-space) v SIFT děláte konvoluci obrázku s Gaussovským
jádrem. Čemu v tomto jádře odpovídá parametr sigma? Jak jej lze interpretovat z pohledu obrázku?

b) Co by se při hledání minima stalo, kdyby Hessián nebyl regularizován?
7. Souhrnné hodnocení.

Lehce "neodborný" sloh a určité množství překlepů a dalších formálních nedostatků bohužel poněkud
kazí výsledný dojem. Navzdory tomuto aspektu a několika dalším dílčím výtkám však po obsahové
stránce shledávám dílo pana Dorňáka kvalitním a stejně tak zajímavým. Práci tudíž doporučuji k
obhajobě s hodnocením výborně.
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