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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie je obtiažnejší. Študentka pri implementácii ale zvolila jednoduchšie riešenie, kvôli čomu hodnotím prácu

ako priemerne obtiažnú.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práca má logickú štruktúru a až niektoré časti dobre pochopiteľný. Hlavne u matematických popisov je často

nezrozumiteľná kvôli stručnému popisu, formátovaní a chýbajúcim vysvetleniam symbolov (Kapitoly 3,4). Tieto
časti spôsobí dojmom, ako keby úplne prevzaté a študent ich nepochopil dostatočne.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formálne má práca vysokú úroveň.
6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Študentka používala relevantné zdroje. V teoretickej časti často chýba zdroj pre prevzaté vzorce. Literatúra

obsahuje niekoľko sporných zdrojov a nevhodný spôsob citovania - [1][2][3][4][5][6][10][12][13][14][19]. Z
textovej časti ani nie je jasné ktoré algoritmy študentka prevzala z existujúcich riešení a ktoré implementovala
sama.

7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Realizačný výstup používa už existujúci software. Študentka vybrala pre svoju metódu veľmi jednoduchý prístup.

Výsledky ukazujú málo kvalitné segmentovanie pohybujúcich sa objektov. Vyhodnotenie aplikácie je
nedostačujúce.

8. Využitelnost výsledků
 Práca je čiastočne kompilačného charakteru. Po značnom vylepšení môže byť použiteľný.
9. Otázky k obhajobě
 1. Pri akej aplikácii rozšírenej reality je problém mechanického posunutia uvedené v Kapitole 2.2? Obecne

je práve žiadané, aby sa kamera pohybovala, kvôli vytvorení modelu scény.
2. Aké metódy poznáte pre získanie pohľadových parametrov kamery? Ako to súvisí s okom užívateľa?

Kapitola 2.2
3. Čo reprezentuje epsilon vo vzorcoch (3.17) a (3.18)? Vysvetlite tieto vzorce!
4. Aké sú časové jednotky v Tabuľke 6.1? Na čo vzťahuje FPS - na spracovanie jedného snímku s

vykreslením alebo len na spracovanie?
5. Ako získate zhruba výšku vozidiel, keď máte nakalibrovanú kameru a poznáte mierku (zadávate vo vašej

aplikácie)?  (Kapitola 6 posledná veta.)
10. Souhrnné hodnocení 69 b. uspokojivě (D)
 Textová časť práce ma priemernú úroveň. Matematický popis je často nezrozumiteľné a nepresné. Spôsob

citácií v literatúre je nevhodné. Výsledky aplikácie sú málo kvalitné. Vyhodnotenie aplikácie je nedostačujúce.
Celkovo hodnotím - D mierne podpriemerná práca.
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