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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zajímavé zadání, které kombinuje dva teoretické přístupy a vyžaduje experimentování a tvorbu uživatelského

grafického rozhraní.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno velmi úspěšně a vykazuje velký objem odvedené práce.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce byla vypracována velmi pečlivě a vykazuje velké množství experimentálních výsledků.
4. Prezentační úroveň předložené práce 97 b. (A)
 Prezentační úroveň je vysoká. Práce by zřejmě obstála i jako diplomová magisterská práce. Jako nedostatek

vidím anglické popisky.
5. Formální úprava technické zprávy 94 b. (A)
 Formální úroveň je dobrá. Občas se vyskytnou ojedinělé pravopisné chyby. Rovněž některé stránky by se mohly

lépe editovat, někde chybí mezery, někde začíná věta malým písmenem.

Není zavedena zkratka MA.

V několika případech se místo řeckého písmena tau a beta píše foneticky tau a beta.

Na str. 29 má být správně beta = 1.
6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Není zcela odlišen vlastní přínos a převzaté výsledky. Řada obrázků a grafů obsahuje anglické komentáře, což

svědčí o převzetí z jiných publikací.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Práce je dovedena do stavu, který je použitelný pro výuku studentů v uvedeném předmětu. Nevhodné jsou

anglické popisky.
8. Využitelnost výsledků
 Práce má výzkumný charakter s množstvím experimentálních výsledků a s použitelným uživatelským rozhraním.
9. Otázky k obhajobě
 Str. 20, obr. 4.2 - Ukázka vykreslené cesty.

Komentář je nejasný, celý obrázek je pokreslen množstvím čar. Doplňte vysvětlující komentář.
10. Souhrnné hodnocení 97 b. výborně (A)
 Je to vynikající práce s malým množstvím formálních nedostatků

 

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

 

V Brně dne: 25. května 2018
  .................................
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