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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Splnění zadání vyžaduje dobré znalosti zpracování snímků videa (transformace obrazů, práce se souřadnými

systémy, modelování objektů a další) a schopnost aplikovat umělou inteligenci nebo jiné postupy analýzy videa
nad rámec běžného studia.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Rozsah zprávy přesahuje 100 normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Jednotlivé kapitoly jsou napsány srozumitelně a logicky na sebe navazují. Poněkud odlišně bych organizoval

hlavní kapitoly, ale to je věcí názoru. Grafy v kapitole 8 postrádají popis jednotek na jednotlivých osách (není
zřejmé, zda jde o procentuální vyjádření nebo nějakou bezrozměrnou jednotku). Kromě uvedených drobností
patří práce mezi vynikající.

5. Formální úprava technické zprávy 100 b. (A)
 Práce je psána anglicky. Gramatika i zvolené výrazové prostředky jsou na vysoké úrovni s minimem chyb. Z

hlediska typografického nelze práci nic vytknout.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Výběr a počet studijních pramenů je zcela adekvátní. Student řádně cituje literaturu a odlišuje převzaté prvky od

vlastních nápadů.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačním výstupem je velmi (!) rozsáhlý program v jazyce C++ využívající několik knihoven, dále jsou

výstupem i poster a prezentační video. Aplikace je přehledně naprogramována, ale místy slabě komentována,
což přisuzuji značnému rozsahu celého projektu. Převzaté knihovny třetích stran jsou jasně označeny a tedy
použity v souladu s autorským právem (lze tedy usuzovat, že ostatní soubory jsou dílem studenta, ačkoliv chybí
hlavičky s uvedením autora, případně seznam souborů, které jsou prací studenta). Realizační výstup je velmi
zdařilý a řešení dosahuje, dle značného počtu provedených experimentů, vcelku pěkných výsledků sledování
objektů při monitoringu dopravy ze vzduchu.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikaci je možné použít pro automatické monitorování dopravní situace ze vzduchu k další analýze situace.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 98 b. výborně (A)
 Textová část práce je psána anglicky a nemám k ní téměř výhrady z žádného hlediska, kromě drobností, které

však nehrají podstatnou roli. Jako celek je text výborný. Realizační výstup je velmi rozsáhlý a velice zdařilý s
jedinou výtkou týkající se chybějící identifikace autora souborů v projektu. Aplikace je využitelná v praxi nebo
jako subsystém pro další aplikace monitorování dopravy. Vzhledem k tomu, že byla práce již také publikována a
získala i ocenění v soutěži Excel@FIT, nelze pochybovat o jejich kvalitách. S přihlédnutím ke všem uvedeným
aspektům hodnotím práci jako výbornou a doporučuji ji na ocenění a účast v soutěžích diplomových prací.

 

V Brně dne: 9. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

