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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Hlavním cílem diplomové práce bylo prostudování metod detekce různých segmentů v obraze, které bylo poté

potřeba využít pro detekci topologických informací z plánů křižovatek, což by potenciálně mohlo být zahrnuto do
produktů firmy Siemens, která je zadavatelem projektu. Pro diplomovou práci jde o zadání s vyhovující
obtížností. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Jednotlivé body zadání jsou splněny. 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy se pohybuje kolem hranice 50 normostran, požadavek minimálního rozsahu je tedy

splněn. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Co se týče obsahové stránky technické zprávy, má řadu nedostatků. Dle mého názoru je teoretická část

zpracována značně povrchně, člověk, který není odborníkem v této oblasti, většinu metod z práce nepochopí.
Kapitola 3, která pojednává o současném stavu, je také velmi stručná a o současných řešeních tam není mnoho
informací. Samotné řešení je již popsáno o něco lépe. Výhrady mám také k diagramu tříd na str. 32, kde jsou
všechny vztahy modelovány jako vztah dědičnosti, což zcela jistě neodpovídá skutečnosti. 

5. Formální úprava technické zprávy 66 b. (D)
 Typografická úprava je na standardní úrovni. Jazykové chyby v práci sice jsou, ale není jich příliš mnoho. Za

jediný větší nedostatek týkající se formální úpravy je značný zmatek v číslování obrázků, které jsou díky tomu i
chybně odkazovány z textu. Také matematické vzorce by mohly být vysázeny lépe. 

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Ke studiu problematiky student využil vhodné prameny, ale v práci je na mnoha místech citována wikipedie, což

není nejvhodnější zdroj pro tyto účely. Jinak je vše řádně odkazováno, v souladu s příslušnými normami. 
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Výsledná aplikace je poměrně jednoduchá, jsou v ní implementovány zmíněné metody pro detekci topologických

informací z křižovatky. Jak je však vidět, výsledky těchto metod jsou velmi špatné a tedy prakticky nepoužitelné k
danému účelu. Nicméně jako přínos práce může být vnímáno zjištění, že tyto metody nelze použít a je potřeba
hledat jiné způsoby. 

8. Využitelnost výsledků
 Jak již bylo napsáno, výsledky použitelné k danému účelu nejsou, přínosem tedy je experimentální ověření, že

tyto metody skutečně použít nelze. 
9. Otázky k obhajobě
 Znáte jiné způsoby detekce topologických informací, které by potenciálně mohly být přesnější než metody

použité ve vaší práci?
10. Souhrnné hodnocení 61 b. uspokojivě (D)
 Úroveň této diplomové práce hodnotím jako podprůměrnou z výše uvedených důvodů, nicméně lze konstatovat,

že student prokázal schopnost nastudovat danou problematiku a realizovat nastudované metody v praxi.
Navrhuji proto hodnocení stupněm D (uspokojivě). 

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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