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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání bakalářské práce patří mezi náročnější, protože vyžaduje od studenta nastudování frameworku ROS a

také seznámení s pokročilými algoritmy počítačového vidění.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Obsah bakalářské práce je v obvyklém rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce není příliš dobře členěna. Kapitolu 1 by bylo vhodné rozdělit na kapitolu zaměřenou na snímání obrazu

kvadrakoptérou a další kapitolu rozebírající lokalizaci kamery ve scéně. Kapitola 2 s názvem "Instalace a
oživování algoritmů" patří spíše do uživatelské příručky než do bakalářské práce. Kapitola 3 popisující testování
vybraných metod není dobře zpracována. Závěr nemá tradiční strukturu, neobsahuje přehled cílů práce a jejich
splnění studentem. Neobsahuje také výhled na možné pokračování práce.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Typografická úroveň práce je dobrá. Větší problém je s jazykovou stránkou práce, která obsahuje velké množství

špatně stylizovaných vět, které často nedávají smysl nebo se nehodí do kontextu. Práce také obsahuje velké
množství překlepů.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Práce obsahuje celkem 23 odkazů na literaturu. Studijní literatura byla zvolena vhodně a dotýká se tématu práce.

Je však škoda, že student použil pro citaci pojmů jako "zorné pole", "měření rychlosti",  "optický tok"  odkaz na
webové stránky.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Výstupem je sada aplikací pro ROS, které slouží k otestování možností algoritmů počítačového vidění pro

lokalizaci kvadrokoptéry ve scéně. Pro jejich použití s konkrétním hardwarem bylo potřeba upravit některé ROS
balíčky. V přiložených souborech nejsou vyznačeny části, které byly vytvořeny nebo upravovány studentem, a
proto není možné odhadnou množství odvedené práce.

8. Využitelnost výsledků
 Práce využívá existující knihovny a moduly. Metriky které jsou použity v testování představují spíše vlastní pohled

studenta než přesná data. I přes to mohou být výsledky testování a zkušenosti využity například studenty při další
práci s kvadrokoptérou.

9. Otázky k obhajobě
 1. Ve své práci popisujete jaký má vliv zorný úhel objektivu na stabilitu algoritmů vizuální odometrie. Jaký

vliv na stabilitu by měla perioda snímků, případě rychlost pohybu kvadrokoptéry?
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Výstupem práce je funkční sada aplikací, které slouží k otestování možností algoritmů počítačového vidění pro

lokalizaci kvadrokoptéry ve scéně. Hodnocení práce negativně ovlivňuje jazyková úroveň. Špatná struktura práce
a množství obtížně srozumitelných vět komplikují čtenáři pochopení sdělovaných informací. Textová část práce
se jeví, jako by byla vypracována na poslední chvíli.

 

V Brně dne: 4. června 2015
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