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Zadání
Hodnocení náročnosti zadání zóvěrečné práce,

vložte komentář,

průměrně náročné

Splnění zadání splněno s menšímivýhradami
Posudte, zda předložená zóvěrečná próce splňuje zadání. V komentáři případně uvedte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena, Nebylo-|i zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Všechny tři body zadání byly splněny:
7. analýza současných systémů nabízí kvalitní přehled stejně jako analýza předpisů a norem.
2. analýza detekčních systémů je provedená méně detailně, chybí lidar
3. požadavkv a hodnocení systémů z oponent za hlavní část vlastní práce diplomanta.

Zvolený postup řešení správný
Posudte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Velmi cenný je pohled na spotřebu energie. Mohl by autor při obhajobě převést kWh na spotřebu a hmotnostníjednotky
Co2?

odborná úroveň B - velmi dobře
Posudte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře
Posuďte správnost používóní formólních zópisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou strónku,
práce obsahuie řadu eramatick,

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studíjních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posudte, zda student využil všechny relevontní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řódně 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.
Komentář.oponent neshledává prob

Další komentáře a hodnocení
Vyjódřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků zóvěrečné práce, nopř. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a

funkčnasti ťechnického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Vložte komentář (nepovinné hod
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Voše celkové hodnocení. Uvedte případné otózky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné práce před komisí.

Práce obsahuje velice kvalitně zpracovaný přehled systémů, legislativních požadavků, norem a spotřebitelských
testů v podka pitolách 1,1, 1-,2 a 1-.3. Ka pitola 2 je podobně kvalitně zpracova ná a existující překážky ja k v podobě
vozidla, tak i chodce a definuje kritéria pro jejich srovnání, což lze považovat za přínos práce. Třetíkapitola se
věnuje detekčním systémům, celkem stručně popisuje jejich funkce a navíc vynechává bez vysvětlení lidar a u

kamery nevysvětluje principy rozpoznávání obrazu. Srovnáníspotřeby elektrické energie jednotlivých systémů je

velmi zajímavým rozšířením práce, Kapitola představující požadavky na překážky (č.a)je napsána velmi obecně a

stručně.

oponent by chtěl položit následujícíotázky:

1. Mohl by autor přiobhajobě převést kWh na spotřebu paliva a hmotnostníjednotky CO2?

2. U vozidels ACC je omezena maximálnírychlost, při které systém funguje,le to dáno vysílacím výkonem radaru
nebo jeho opakovací frekvencí?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum:8.1.2015 podps: PuMl^[/^{-
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