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1. Informace k zadání
 Diplomová práce se zabývá průzkumem, návrhem a tvorbou postupů pro rozpoznávání topologických informací z

plánu křižovatky. Cílem práce bylo analyzovat a porovnat různé přístupy získávání příznaků z rastrových map
křižovatek a určení jejich sémantického významu. Byla řešena ve společnosti Siemens Corporate Technology.
Přenos informací na rozhraní domény stavební a domény dopravně inženýrské představuje jeden z mála, stále
ještě manuálních kroků návrhu dopravní křižovatky. Tento problém lze řešit různými způsoby (integrace nástrojů,
standardizace výměnného formátu a další). Studentem zvolený způsob optického rozpoznávání vstupních dat
neklade přímé požadavky na jejich formát - vystačí si s digitální či digitalizovanou grafickou podobou. V současném
dynamickém světě expertních softwarových nástrojů lze jeho přístup jednoznačně označit za zajímavý. V teoretické
části práce student prezentuje podrobný průřez možnostmi zpracování obrazu se zaměřením na detekci dat. V
další části pak navazuje samotnou motivací tématu a specifikací zájmových objektů. Tyto se, dle vyjádření
konzultanta ze zadávající firmy, podařilo zvolit velmi vhodně. Na jejich základě student navrhl a implementoval
metody detekce včetně metodiky vyhodnocení jejich úspěšnosti. Ta se objekt od objektu značně liší a dle závěrů
autora, je velmi závislá na obsahu dalšího vizuálního šumu.

Zadání bylo středně náročné a bylo splněno v plném rozsahu. Práce nenavazuje na semestrální projekt.
2. Práce s literaturou
 Diplomant samostatně vyhledal a nastudoval větší množství relevantních zdrojů, ve většině případů z internetu.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Diplomant pracoval zcela samostatně a dobře zhodnotil svoje široké znalosti zkoumaného problému. Své řešení

konzultoval v zadávající firmě. O postupu řešení však informoval zřídkakdy.
4. Aktivita při dokončování
 Diplomant dokončoval diplomovou práci v časové tísni. Práci nezaslal k finální revizi, takže nebyl prostor na

zohlednění případných připomínek.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Aktivitu studenta při řešení práce hodnotím jako průměrnou a navrhuji hodnocení stupněm dobře (C).

 

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

 

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

podpis
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