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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Kvalitní řešení zadání vyžaduje obeznámení se s pokročilými metodami počítačového vidění.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Autor své řešení integroval do komplexního reálného systému, který řídí natočení kamer. Dále vytvořil konfiguraci

do simulátoru Gazebo pro testování přesnosti a stability systému. Navíc se věnoval studiu vlivu a vzniku chyb u
podobných systémů.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Rozsah i obsah kapitol je vyvážený, kapitoly na sebe logicky navazují, autor je stručný, dobře pochopitelný,

vyjadřuje se odborně a podává pouze relevantní informace.
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je psána v anglickém jazyce a do míry, kterou mohu posoudit, má práce, až na pár drobných chyb,

perfektní jazykovou i typografickou úroveň. Autor někde převzal pojem 3-space, namísto běžného pojmu 3D-
space. V textu se tak někde objevuje 3-space, jinde 3D-space nebo 2D-space atd. Přičemž písmeno D je
celkem důležité, vyjadřuje, že se hovoří o dimenzi prostoru a ne tří-prostoru.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Autor prezentuje 60 vesměs anglicky psaných odborných článků a knih. Všechny jsou relevantní, v textu správně

odkazované. Ačkoliv autor při popisu čerpaných znalostí projevuje dobrou obeznámenost s danou
problematikou, je těžko uvěřitelné, že všechny uvedené zdroje studoval. Při odkazování na knížku je vhodné
uvést stránku nebo alespoň kapitolu. Toto v textu chybí a je tedy téměř nemožné ověřit některé převzaté znalosti.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Pan Bednařík navrhl metodu pro sledování cílů pomocí analýzy obrazu s využitím 2 a více kamer. Metodu navrhl

po kvalitní analýze vybraných existujících metod s ohledem na eliminaci možných chyb v měření a konfiguraci,
které mají vážný dopad na přesnost metody. Dobře specifikoval problematické části řešení, kterým se v návrhu
pečlivě věnoval a na které zaměřil své experimenty a vyhodnocení. K navržené metodě navrhl komplexní
distribuovaný systém, který realizoval včetně základního uživatelského rozhraní a který integroval do existujícího
HW řešení. Rozsah práce, šíře odborných i praktických znalostí a kvalita jejich využití je excelentní.
Programátorské řešení je komplexní, na velmi dobré úrovni, převzaté části jsou dobře oddělené a vhodně
integrované do vlastního řešení. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledek práce je dobrým základem pro další vývoj moderního optického sledovacího systému, který bude mít na

trhu mnohé uplatnění.
9. Otázky k obhajobě
 Stabilitě i rychlosti sledovacího algoritmu by jistě pomohlo využívat řídící informace při pozicování kamer.

Proč je nepoužíváte? 
Zmiňujete vliv přesnosti rozestavení kamer na chybu měření pozice cíle. Nedalo by se toto lépe zkoumat
v simulaci? Pokud ano, tak jak, pokud ne, tak proč ne?
Jaký vliv na přesnost výsledné pozice má tvar, popř. artikulace cílového objektu? Jak by šel tento vliv
zmenšit?

10. Souhrnné hodnocení 100 b. výborně (A)
 Pan Bednařík vyřešil zadání s velkou pečlivostí a při řešení prokázal velmi dobré odborné i praktické znalosti. Ke

svému řešení zpracoval velmi kvalitní technickou zprávu, která je logická, věcná, srozumitelná a čtivá. Aby zlepšil
stabilitu a přesnost svého řešení, věnoval se nad rámec zadání i studiu vzniku a vlivu možných chyb vyskytujících
se v podobných systémech. Ke svým experimentům využíval nejen sesbíraná reálná data, ale připravil i
konfiguraci pro simulátor Gazebo, kde zkoumal chování dílčích částí svého řešení.
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V Brně dne: 10. června 2016
  .................................
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