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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace softwaru pro vyhodnocení navigačních dat 
Jméno autora: Martin Paclík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: Ing. Marek Bílý 
Pracoviště oponenta práce: ComAp a.s., Kundratka 2359/17, Praha 8 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Pro splnění zadání bylo nutné, aby autor nastudoval principy optimalizace maticových výpočtů, zejména pak využitých ve 
výpočtech Kalmanovy filtrace. Dále porozuměl základním principům a rozhraní CMSIS-DSP knihovny. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Autor splnil zadání ve všech bodech. Optimalizoval výpočet, který mu by předán v neefektivní (obecné) formě a provedl 
srovnávací měření časové výkonnosti. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor využíval architektonické, algoritmizační a strukturální metody optimalizace, které zefektivnily výpočetně náročné 
maticové rovnice. Výpočetní náročnost byla měřena správnými metodami, a tak bylo možné srovnání využitých metod 
optimalizace. Autor testoval algoritmy na simulovaných i reálných datech a prokázal tak korektnost výpočtů vůči 
referenčním výsledkům. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor popisuje optimalizační algoritmy a navrhuje jejich využití v praxi, zejména pak pro odhad navigačních dat. 
Implementací algoritmů prokázal nutné teoretické znalosti získané studiem odborné literatury. Praktické znalosti pak 
potvrdil korektností výpočtů a také jejich vyhodnocením. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor jen zřídka použil nepřesnou formulaci, která však práci neznehodnotila. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autor využil pro účely práce relevantní zdroje, které citoval správně a na správných místech. 
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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. 
SW, který autor vytvářel v rámci BP, je z hlediska modularity testovatelný a znovupoužitelný. Oceňuji řešení, které pro 
účely testování výkonnosti umožnilo jednoduché přepínání mezi testovanými funkcemi. Dále oceňuji snahu o dokumentaci 
Doxygen. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práci hodnotím jako vydařenou. Autor svou bakalářskou prací prokázal teoretické i praktické znalosti. Měřením 
dokázal, že algoritmy snižují výpočetní časovou náročnost a jsou korektní. Práce je přínosem pro řešení jak 
stávající navigační jednotky, tak díky modulárnosti kódu i pro další podobné jednotky.  
Otázky: 

 Z jakého důvodu měřenou neelektrickou veličinu, kterou akcelerometry převádějí na elektrický signál, 
nazýváte „specifická síla“ a nikoliv zrychlení? 

 Nepřemýšlel jste o implementaci matematického adaptéru, který by byl jednotným rozhraním pro 
výpočetní algoritmy a jen změnou uvnitř něho by bylo možné aplikaci využívat na různých procesorových 
platformách (např. bez CMSIS)? 

 Nebylo by vhodné k bakalářské práci přidat jako přílohu generovanou Doxygen dokumentaci? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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