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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání diplomové práce patří spíše k obtížnějším a bylo zaměřeno na zpracování "point cloud" a úžeji potom na

vyhledávání objektů na desce pracovního stolu.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání diplomové práce bylo, podle mého názoru, splněno, i když je zřejmé, že se diplomant, pravděpodobně po

konzultacích s vedoucím práce, zaměřil úžeji na detekci objektů.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technické zpráva je má rozsah v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Prezentační úroveň zprávy je dobrá. Jen se zdá, že student pojal text jako popis toho "co bylo potřeba

nastudovat pro zpracování diplomové práce" spíše než "shrnutí současného stavu řešení úlohy". Tím je poněkud
méně zřejmé "kam se student dostal" ve srovnání s výchozím stavem.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po formální stránce a po stránce typografické je práce zpracována velmi výborně. Až na drobné typografické

prohřešky typu "rovnice nebo obrázek na konci kapitoly" téměř nelze nic vytknout.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Student citoval správné a relevantní literární zdroje, ale je třeba konstatovat, že pro daný typ práce je citací

relativně málo (celkem 13).
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup práce je funkční. Programové vybavení vytvořené studentem je schopno detekovat například

jednotlivé objekty na desce pracovního stolu. Možnosti jsou však omezené a realizační část by jistě šla ještě
zlepšovat.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou potenciálně využitelné jako základ pro budoucí data.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jaká je "volnost" polohy hledaných objektů na desce stolu? J de posouvat? Jde je naklánět? Jde je

zvedat?
2. Jaká je rozlišovací schopnost detekce? Když mají dva objekty stejný tvar, poznáte je podle barvy?
3. Jste schopen od sebe odlišit dva objekty, které mají stejný tvar ale různou velikost?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Jedná se o "slušnou" práci, kde student zpracoval poměrně obtížnou problematiku zpracování "point cloud" a

vyhledávání objektů. Textová část práce je zpracována solidně a realizační výstup je funkční, i když by mohl být
ještě zdokonalen.

 

V Brně dne: 16. června 2015
  .................................
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