
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Hodnocení vedoucího diplomové práce
Student: Blucha Ondřej, Bc.
Téma: Určení azimutu natočení hlavy v záznamu bezpečnostní kamerou (id 20088)
Vedoucí: Goldmann Tomáš, Ing., UITS FIT VUT

1. Informace k zadání
 Zadání diplomové práce lze zařadit mezi náročnější. Pro vypracování této práce bylo zapotřebí nastudovat několik

algoritmů a podrobně se seznámit s antropometrií lidské hlavy. V rámci práce student provedl potřebné
experimenty s vytvořeným programem a zhodnotil výsledky tak, aby splnil požadavky určené zadáním.

2. Práce s literaturou
 Student si sám opatřil veškerou potřebnou literaturu. Jelikož použitá literatura byla relevantní k meritu práce,

hodnotím aktivitu studenta při práci s literaturou kladně.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student aktivně řešil veškeré problematické situace prostřednictvím osobních konzultací, na které byl vždy řádně

připraven. Celkový počet konzultací hodnotím jako dostačující.
4. Aktivita při dokončování
 Implementační část práce byla dokončená v dostatečném předstihu a konzultována s vedoucím. Má výtka směřuje

k technické zprávě, která byla konzultována několik dní před termínem odevzdání, tudíž ve finální technické zprávě
nejsou reflektovávány některé připomínky vedoucího.

5. Publikační činnost, ocenění
 Student během řešení práce vypracoval příspěvek na studentskou konferenci Excel@FIT, který byl následně přijat

k prezentaci formou posteru.
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Jelikož se student musel během řešení vypořádat se spoustou úloh a problémů, na jejichž řešení se aktivně podílel,

hodnotím jeho přístup z hlediska tohoto aspektu kladně. Negativně hodnotím nedostatečně konzultovanou
technickou zprávu a řešení formálních a strukturálních nedostatků pár dní před odevzdáním práce.
Z hlediska celkového hodnocení aktivity si cením účasti na konferenci Excel@FIT, proto jsem se, i přes výše
uvedené výhrady, rozhodl pro hodnocení velmi dobře (B).

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2017
.................................

podpis
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