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Hodnocení vedoucího diplomové práce
Student: Komora Matúš, Bc.
Téma: Detekce cesty pro autonomní vozidlo (id 19289)
Vedoucí: Španěl Michal, Ing., Ph.D., UPGM FIT VUT

1. Informace k zadání
 Téma umožňuje volit stupeň obtížnosti v závislosti na studiu existujících metod a vybraném řešení. Obtížnost

studentem realizovaného řešení je standardní. Student dopracovával diplomovou práci po první neúspěšné
obhajobě. Zadání bylo splněno a původní řešení bylo rozšířeno zejména v experimentální části a byla přepracována
technická zpráva.

2. Práce s literaturou
 Student sám vyhledal a prozkoumal dostupné algoritmy pro detekci cesty, čerpal zejména z konferenčních článků.

Zdálo se však, že je pro něj obtížné se v dané problematice zorientovat a přijít s dostatečně jasným a uceleným
vlastním návrhem řešení.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita během řešení značně kolísala a zejména v první polovině druhého semestru byla po několik týdnů velmi

slabá a práce moc nepřibývalo. V období dopracovávání práce po neúspěšné obhajobě proběhla jedna konzultace,
na které byly domluveny kroky pro zkvalitnění práce. Dále student již nekonzultoval.

4. Aktivita při dokončování
 Technická zpráva byla dokončována v časové tísni. Její rozpracovaná podoba byla zaslána vedoucímu dva dny

před termínem odevzdání a neměl jsem příliš možností ovlivnit konečnou podobu. Je však třeba podotknout, že se
jednalo o doplnění již jednou odevzdané zprávy, přičemž potřebné změny ve struktuře práce byly prodiskutovány.

5. Publikační činnost, ocenění
 Není známa.
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Pan Komora splnil zadání s využitím existujících knihoven a samotná technická realizace tak není příliš rozsáhlá.

Své prvotní řešení a některé zajímavé vlastní myšlenky (např. online trénování SVM klasifikátoru) přeci jen trochu
více rozpracoval, zejména v experimentální části. Ke spíše podprůměrnému hodnocení přispívá opět ve spěchu
dokončovaná technická zpráva.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 5. srpna 2016
.................................

podpis
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