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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání práce bylo poměrně obtížné zejména proto, že vyžadovalo znalosti řady různých postupů zpracování

obrazu a videa pro detekci vozidel, tvorby mobilních aplikací, ale práce vyžadovala ii tvůrčí přístup při přípravě
metod odhadu vzdáleností vozidel.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání práce bylo splněno, ale s tou drobnou výhradou, že se autor dostatečně nezabýval existujícími postupy

vyhodnocení adaptivního řízení rychlosti a vzdálenosti vozidel vizuální cestou, nebo to alespoň v práci téměř
nepopsal.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva má délku v obvyklém rozmezí a i jednotlivé části práce mají přiměřenou délku textu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je napsána srozumitelně, ale autor neprezentoval správně "současný stav a teorii". V úvodní části textu

práce popsal spíše "svoje úvahy o využití možných postupů", čímž poněkud zkomplikoval čtenáři zhodnocení
toho, co je v práci využito ze současného stavu a co je přínosem a prací autora.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po formální stránce je práce zpracována sice úhledně, ale má řadu nedostatků. Úvod práce v podstatě popisuje

jen zadání a strukturu práce a neobsahuje informace o významu řešeného problému ani o motivacích autora,
závěr obsahuje v podstatě popis postupu autora při řešení práce a ne dosažené výsledky, členění a číslování
kapitol je provedeno poněkud chaoticky, atd.

6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Práce obsahuje poměrně velký počet odkazů na literaturu (36), ale jedná se převážně o citace spíše relevantní

pro technologickou část práce, ale jen málo se jich věnuje současnému stavu problematiky měření vzdáleností
vozidel. Řada citací je navíc nedostatečná a neúplná.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup práce, jak je možno soudit z přiložené dokumentace (ve vozidle jsem za jízdy netestoval),

poměrně dobře funkční. Nerozumím však tomu, z čeho diplomant usuzuje na přesnost/chyby měření vzdáleností.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce by snad bylo možno využít jako základ další práce a časem by mohla vzniknout použitelná

mobilní aplikace. Bylo by však nutné ještě zdokonalení a hlavně rozsáhlé testování.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jak jste vyhodnocoval přesnost měření vzdáleností?

2. Je přesnost měření závislá na momentálním naklonění vozidla, která se mění například zatížením nebo
stavem paliva?

3. Je měřená vzdálenost ovlivněna typem/druhem vozidla, jehož vzdálenost je měřena?
10. Souhrnné hodnocení 68 b. uspokojivě (D)
 Jedná se o práci, která je ambiciózní a jejíž zadání je náročné. Ačkoli práce obsahuje řadu zajímavých myšlenek

a postupů, které mohou mít dobré výsledky, bohužel nebyla "dotažena" úplně do úspěšného konce. To se týká
samotných použitých postupů, ale zejména textu práce.

 

V Brně dne: 13. června 2015
  .................................
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