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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Náročnost tohoto zadání spočívá v komplexnosti systému, který je třeba testovat. 

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.
Splněno v celém rozsahu i přes to, že práce byla závislá na jiné diplomové práci, která některé testované vlastnosti 
neimplementovala.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup řešení je správný. Práce obsahuje obsáhlý úvod do metodologie testování se zaměřením na autonomní vozidla, tedy 
systémy obsahující umělou inteligenci. Hlavním těžištěm práce je příprava simulátoru pro testování celého řídicího systému. 
Dosažené výsledky jsou bohužel popsány velmi stručně.  

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
Student navrhl testy systému využívající simulátor a také testy pro Harware-in-the-loop (HIL). Navržené testy jsou v práci 
popsány velmi stručně, takže není jasné, jak přesně se provádějí. Například u předjíždění není jasné, jak je ovládáno 
předjížděné auto. Z textu práce také není jasné, zda testy HIL byly provedeny a s jakým výsledkem. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Po formální stránce je práce dobře členěna, psána dobrou angličtinou. Jediný závažný formální nedostatek je uvedení 
chybného čísla obrázku na straně 26 i 27, kde obrázek 4.3 je odkazován jako 5.3.

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.
Zdroje jsou citovány správně.
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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.
Studentovi se podařilo vytvořit simulátor prostředí pro autonomní auto a napojit tuto simulaci na řídicí systém. Dále student 
navrhl 6 základních testů a dva komplexní testy. Základní výtka k práci je, že testy nejsou popsány, a proto je těžké zjistit, jak 
vlastně probíhají. Obzvláště se to týká komplexních testů předjíždění a závodů dvou aut. Z práce není jasné, jak velká 
inteligence je vložena do dynamického prvku testu a tím pádem jak velkou skupinu případů tyto testy obsahují. 
Důležitou skupinou testů jsou testy HIL, které byly navrženy, ale není jasné, zda byly provedeny, jak vytěžovaly řídicí počítač a 
s jakým úspěchem skončily.
Kladně hodnotím, že součástí testů je také ovládání systému pro start závodu.

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.

Byly provedeny testy HIL a s jakým výsledkem? Byly provedeny testy předjíždění a závodů?
Co popisuje obrázek 5.3 a jak je možné, že verze 11 byla úspěšná ve všech testech?
Jakým způsobem jste nastavil parametry auta pro simulaci a jak odpovídá simulace reálném autu? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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