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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem této práce bylo implementovat aplikaci umožňující synchronizaci karet mezi fyzickou a virtuální tabulí

úkolů. Stěžejním prvkem této práce je implementace v reálném prostředí firmy Siemens a s tím spojené
problémy, které se běžně vyskytují při nasazení produktu do stavu běžného použití.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání splněno ve všech bodech. Jako pozitivní věc hodnotím, že nemuselo dojít ke změně formátu tabule.

Jedinou změnou bylo, že se ke každému úkolu přidal vhodně zvoleny rámeček pro detekci.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Pan Bc. Sznapka v rámci své diplomové práce provedl podrobný rozbor řešeného problému a na jeho základě

vytvořil kvalitní návrh a implementoval řešení.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Po formální stránce je technická zpráva velmi pečlivě zpracována, nelze mít žádné připomínky k jazykové ani

k typografické stránce práce.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Seznam použité literatury je přiměřeně obsáhlý a jednotlivé zdroje jsou v textu práce pečlivě citovány.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačním výstupem byla aplikace, která umožňující synchronizaci

karet mezi fyzickou a virtuální tabulí úkolů detekuje úkolové karty. Aplikace mi byla předvedena včetně detekce
karet úkolů a jejich přesunu. Detekce slušně funguje i případech, kdy kamera je umístěná i mimo osu přímého
úhlu k tabuli. Implementaci hodnotím jako velmi zdařilou.

8. Využitelnost výsledků
 Práce byla aplikačního charakteru a její realizační výstup je pravidelně využíván společností Siemens.
9. Otázky k obhajobě
 V práci zmiňujete 95% úspěšnost detekce všech kódů. Jaký má dopad na celkovou úspěšnost systému?
10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Z mého pohledu je teoretická i praktická část velmi pečlivě zpracovaná a překonává běžný standard DP

odevzdávaných na FIT VUT. Celkově proto hodnotím práci jako výbornou.

 

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

 

V Brně dne: 19. června 2016
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

