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1. Zadání závěrečné práce.
Daná problematika byla na bakalářskou práci poměrně náročná, protože student si musel nastudovat a
pochopit látku, která se probírá většinou až v navazujícím magisterském studiu. Aby téma úspěšně
zpracoval, tak nastudoval algoritmus SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) a pronikl i do metody
SVM (Support Vector Machine). Algoritmus SIFT úspěšně zkombinoval s použitím vizuálního
slovníku (Bag of Visual Words). Původně bylo plánováno, že se práce bude psát v českém jazyce, ale
pan Dorňák se rozhodl pro angličtinu, což bylo podpořeno vedoucím práce a konzultantem panem
Pechou.
Je plánováno, že dosažené výsledky budou prezentovány na konferenci PETSc User Meeting 2019 v
Atlantě a po rozšíření dosažených výsledků z pohledu vnitřního řešiče se počítá s uveřejněním těchto
výsledků v časopise s impakt faktorem.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student po celý rok pracoval svědomitě, s velkým nasazením a zájmem proniknout do dané
problematiky, a to jak po stránce teoretické, tak i implementační. Pracoval samostatně, chodil
připraven na stanovené schůzky, o daném tématu přemýšlel a hledal další zdroje, které by mu
pomohly danou látku pochopit.

3. Aktivita při dokončování.
Finální podoba práce byla dokončena 2 dny před odevzdáním. Student text bakalářské práce tvořil na
Overleafu, kde jsem měl přehled o tom, jak pracuje a jak práce postupně přibývá. Tento přístup byl
také optimální vzhledem k připomínkování textu, kde jsem měl stále aktuální verzi textu. Student
svědomitě zapracovával připomínky jak vedoucího, tak i konzultanta a před koncem ukázal, že umí
pořádně zabrat a splnit naše očekávání, které jsme do něho vkládali.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V první řadě ukázal, že SIFT je vhodná technika pro redukci dimenze obrazových dat, pomocí které
můžeme snížit výpočetní čas z 26 hodin (na 16 MPI procesech) na 25 minut (na 1 MPI procesu), jak
vhodně demonstroval na datasetu IIIT Pet Dataset. Zároveň v práci student prezentoval, že použitím
dodatečné extrakce rysů se může zvýšit F1-skóre klasifikačního modelu až o 21 %. Student dále
prokázal schopnost práce s odbornými texty, které do hloubky pochopil. Naučil se pracovat v
prostředí operačního systému Linux v textovém režimu. Také se zapojil do spolupráce se členy týmu
PERMON.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Je nutno podotknout, že pan Dorňák musel důkladně proniknout do problematiky extrakce rysů a
klasifikační techniky SVM, aby mohl efektivně využívat knihovny, které jsou běžně používané v
oblasti strojového učení a počítačového vidění, a naprogramovat vlastní kód. Jedná se o knihovny
Numpy, scikit-learn, pandas, seaborn a OpenCV. Zároveň se naučil používat aplikační rozhraní
knihovny PETSc a softwarového balíčku PermonSVM. Vlastní programátorské práce student provedl
v programovacích jazycích Python a C. Systematickým testováním a porovnáním klasifikací obrazů
na základě hodnot jasů pixelů a klasifikací s využitím extrakční techniky SIFT, student dospěl k
několika závěrům, které byly zmíněny v předchozím bodě.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce je velice dobře organizována, přehledná a napsaná v anglickém jazyce srozumitelnou a čtivou
formou. Pan Dorňák má v práci celkem 25 citací, což je na bakalářskou práci přijatelné množství a
svědčí to o jeho dobré práci s literaturou.



7. Souhrnné hodnocení.
Práce je zaměřena na problematiku extrakcí významných rysů z obrazových dat a jejich vhodné
využití pro následnou klasifikaci objektů nacházejících se na obrazových scénách. Pan Dorňák si ve
své práci jako extrakční techniku zvolil algoritmus SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), který
zkombinoval s použitím vizuálního slovníku (Bag of Visual Words) k reprezentaci obrazu ve formě
vektoru rysů. Pro natrénování klasifikačního modelu takto nově reprezentovaných obrazů v prostoru
rysů si student zvolil metodu SVM (Support Vector Machine). Konkrétně ve své práci využil
implementaci v balíku PermonSVM, který je vyvíjený pod záštitou dvou institucí, a to VŠB-TU
Ostrava a Ústavu Geoniky AV ČR, v rámci softwarové knihovny PERMON.
Pan Dorňák se tématu zhostil s velkým nasazením a prokázal své kvality jak po stránce teoretické, tak
i implementační. Dále musím ocenit jeho píli a čas, který věnoval bakalářské práci při dokončování a
předal ji ve stavu, který jsme si s panem Pechou přáli.
Celkově hodnotím bakalářskou práci známkou výborně.

8. Otázky k obhajobě.
Nemám otázky.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 20.05.2019 doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.


