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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Student musel napsat program, který by řídil reálný dron. Protože se jedná o reálný dron řízený jen podle obrazu z kamery 
přenášeného přes wi-fi připojení s proměnným zpožděním, nejedná se úplně o jednoduchou úlohu. 

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Zadání bylo splněno ve všech bodech.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Student pracoval samostatně a jak jsem se dozvěděl z návrhu textu práce, chtěl konzultovat, až když bude mít úlohu 
hotovou a bude chtít úlohu vylepšit. Z tohoto důvodu nakonec došlo ke konzultacím pouze při ukončení projektu a při 
sepisování práce.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Student chtěl zadaný problém řešit vlastním přístupem, nechtěl se nechat ovlivňovat existujícími přístupy. Možná student 
trochu podcenil zadaný problém, který se zdá jednoduchý, ale ve své komplexnosti jednoduchý není. Pokud by student 
aplikoval znalostí získané studiem, podařilo by se mu vytvořit kvalitnější řídicí program.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Student se v práci snažil popsat svůj přístup k problému a jeho řešení. Po mém zásahu výsledný text obsahuje méně 
subjektivních hodnocení a více objektivnější popis postupu i hodnocení výsledků. Práce je psána anglicky, čtivě, někdy možná 
až trochu neformálně. 

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.
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Vzhledem k tomu, že se student snažil o nalezení vlastního originálního řešení, práce obsahuje málo citací. Většinou se jedná 
o on-line citace, které nejsou plně citované, chybí i odkaz na adresu, kde je možné citovaný článek najít.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Student chtěl vymyslet vlastní řešení zadaného problému. Podle vlastního tvrzení nechtěl využít naučené, memorované 
znalosti, ale vymyslet svůj přístup. Bohužel mi přijde, že zvolený postup není efektivní. Pokud by se student nebál použít 
složité, vědecké přístupy na problém, který vypadá jednoduchý, pak by podle mého názoru dosáhl kvalitnějšího řešení.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Student vytvořil program, který ovládá dron Ryze Tello a je schopen ve většině případů proletět vytvořenou 
překážkou.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: 5.6.2022 Podpis:
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