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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která 
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod 
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

Komentář:  Student si vybral téma počítačového návrhu vojenského maskování. Ze stále se 
vyvíjející a komplexní problematiky vybral vhodnou, zajímavou a do práce zvládnutelnou 
podoblast – strojový generátor vojenského maskování vzhledem k pozorování lidským okem 
za  viditelného  denního  světla.  Problém  analyzoval  a  navrhl  řešení  pomocí  genetického 
algoritmu  včetně  návrhu  vlastních  problémově  závislých  operátorů  (křížení,  mutace  a 
fitness) a saliency tools (založený na hlubokých neuronových sítích), který byl použit jako 
black-box simulující  pohyb lidského oka po scéně a  sloužící  pro výpočet  fitness  hodnot 
maskovacího  vzoru.  Student  genetický  algoritmus  implementoval.  Vývojový  kód byl  při 
experimentování distribuován, finální kód běží vzhledem k velkým výpočetní požadavkům 
na grafické kartě. 
Výsledkem práce je metodika návrhu maskovacího včetně netriviální fitness funkce a její 
implementace a navrhnutý maskovací vzor pro lesní oblast mírného pásma.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář:
Formální úprava práce je odpovídající, text práce je psán dobrou angličtinou.
Student  předvedl  nadstandardní  práci  při  výběru  vhodného  podproblému,  analýze 
zvoleného  problému  a  optimalizacích  implementace  neboť  výpočet  salyenci  heatmap 
(přední algoritmus dle mit saliency benchmark) se ukázal výkonově náročný.
Na  textu  prezentované  zhodnocení  si  student  mohl  vyhradit  více  času  (více  návrhů 
maskovacích vzorů a jejich porovnání), byť je akceptovatelné.
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
Komentář   
Kód  má  dobře  navrhnutou  obecnou  strukturu  genetického  alroritmu,  který  student 
implementoval v jazyce Python. Byly navrženy problémově závislé operátory pro práci s 2D 
jedinci  reprezentující  evolvovaný  maskovací  vzor.  Kód  salyenci  tool,  byl  převzat
(http://saliency.mit.edu/results_mit300.html) a následně upravován-optimalizován pro potřeby 
genetického  algoritmu.  Vzhledem  k  výpočetní  náročnosti  běhu  algoritmu  resp.  výpočtu 
salyenci heatmap, student provedl řadu testů, vedoucí k určení schopností algoritmu úlohu 
řešit  a  vhodných  nastavení  parametrů  genetického  algoritmu  (více-kriteriální  optimalizace 
NSGA-II; závislost fitness hodnoty generovaného maskovacího vzoru na velikosti populace a 
počtu iterací).
Vzhledem k použití externích knihoven (Keras, Theano, OpenCV, DEAP) vyžádané SAM je 
instalace, byť s rozumným návodem, složitější. 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší)  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 24.08.2018      Podpis
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