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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje znalosti zpracování obrazu a lokalizace mobilních robotů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Logická struktura je dobrá, rozsahy kapitol i jejich vzájemná návaznost jsou také v pořádku. Práce je napsána

srozumitelně.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Formální úprava technické zprávy je na velmi dobré úrovni. Snad kromě chybějících teček u popisků obrázků,

poněkud kostrbatému způsobu integrace matematických vzorců a jejich popisů, místy nevhodnému rozložení
obrázků a malé vypovídací hodnotě grafů, je vše tak, jak má být.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr literárních zdrojů je adekvátní zadanému tématu. Student využil relevantní zdroje a převzaté prvky řádně

odlišil od vlastních výsledků. Postrádám v seznamu literatury nebo alespoň v poznámce pod čarou odkazy na
stránky použitých knihoven (OpenCV, OpenCL, Eigen, a další).

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je funkční a na dobré úrovni. Jsou přiloženy všechny potřebné knihovny. Zdrojový kód je dobře

komentován. Převzatý kód je jasně oddělen od kódu autora a je použit v souladu s licenčními podmínkami.
8. Využitelnost výsledků
 Celé řešení není samostatně použitelné jako prostředek k navigaci, ale lze ho použít jako východisko navigačního

software mobilních robotů.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Technická zpráva obsahuje pouze drobné chyby. Realizační výstup je také na velmi dobré úrovni. Vzhledem k

tomu, že je zadání mírně obtížnější a kvalita technické zprávy spolu s realizačním výstupem je na velmi dobré
úrovni, hodnotím stupněm B.
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