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Celkové hodnocení diplomové práce 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 90 (A) 

Slovní hodnocení: 
Předložená diplomová práce se zabývá řešením zajímavého praktického problému a tím je sledování 
osoby pódiovým osvětlením na základě vyhodnocení obrazu z kamery. Podle zadání měly být nejprve 
nastudovány algoritmy pro sledování postavy a následně navrhnut celý systém zejména po 
softwarové stránce. 

Student pan Bc. David Rajnoch ve své diplomové práci zadaný problém správně uchopil, nejprve 
podal přehled základních použitých algoritmů na základě studia literatury (některé triviální bylo možno 
vypustit) a následně popsal návrh vlastního systému. Předložená práce je po formální i obsahové 
stránce vypracována kvalitně a nemám k ní zásadní připomínky. Text obsahuje pouze malé množství 
nepřesností či nevhodných výrazů, např. „knihovny počítačové vize Open CV“, „FlowChart popis“ 
apod. Při návrhu systému diplomant na základě studia literatury zvolil vhodné algoritmy a příslušné 
knihovny, které byly následně použity při realizaci. Navržený systém je plně funkční, což autor dokládá 
předloženými výsledky testování. S ohledem na zadání postrádám podrobnější experimentální 
analýzu funkčnosti navrženého systému za různých podmínek reálného jeviště. Implementace má 
několik malých nedostatků identifikovaných v textu přímo autorem. Vzhledem k podrobné dokumentaci 
je možno kód dále upravovat a funkčnost systému vylepšovat. 

Otázky k obhajobě: 
1) Srovnejte vlastnosti Vámi navrženého systému s jinými podobnými systémy popsanými v literatuře. 

Existuje na trhu podobný systém? Pokud ano, jaký je použit přístup a jaké má tento systém 
parametry? 

2) Byl Váš systém již použit při nějaké konkrétní produkci? Jaké jsou zkušenosti? 

 

Předložená práce podle mého názoru splňuje zadání v potřebném rozsahu i kvalitě zpracování a 
realizovaný systém je funkční. 
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