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1. Informace k zadání
 Zadání vyžaduje znalosti výrazně nad rámec bakalářského studia. V průběhu řešení jsem doporučil zaměřit se na

klíčový aspekt práce - lokalizaci kamery v modelu prostředí, a vynechat tak integraci řešení na mobilního robota.
2. Práce s literaturou
 Pan Konderla aktivně rozšířil doporučenou literaturu o další studijní zdroje potřebné pro praktickou realizaci řešení.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Pan Konderla pracoval velmi svědomitě a houževnatě. Metody nutné k vyřešení zadání pro něj byly zcela nové a

obtížné, proto pravidelně a často docházel na konzultace, kde prezentoval své praktické postupy a dožadoval se
vysvětlení jednotlivých kroků a algoritmů. Aktivně dohledával existující nástroje a hotové postupy, které si zkoušel a
snažil se je využít ve svém řešení.

4. Aktivita při dokončování
 I přes veškerou snahu a průběžné řešení, byla finální verze technické zprávy konzultována až na poslední chvíli. S

ohledem na obtížnosti při psaní českého textu autorem, má tento finální stres neblahý dopad na finální kvalitu textu.
5. Publikační činnost, ocenění
 Není.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Pan Konderla se vrhl do pro něj zcela nové problematiky zpracování obrazu a rekonstrukce 3D modelu z fotografií.

S novými poznatky a náročnými algoritmy se potýkal vytrvale a odhodlaně celou dobu řešení. Opakovaně se snažil
pochopit a naučit se konkrétní kroky a postupy do hloubky. Ačkoliv se nepodařilo dokončit finální práci s
dostatečným předstihem, díky odhodlanosti, trpělivosti a neutuchajícímu nasazení autora hodnotím naši spolupráci
jako výbornou.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2016
.................................
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