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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je komplexní, tedy vyžaduje jak vytvoření SW, tak přípravu mechanické části a v případě nutnosti i návrh HW. Zadání 
klade důraz na použitelnost vytvořeného celku v reálné aplikaci. V jednotlivých disciplínách se klade důraz na použití 
osvědčených metod, aby byla zajištěna stabilita systému. To považuji za vhodné pro kvalitní inženýrskou práci.  
 

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. 

Splnění prvního bodu zadání (studium základních metod počítačového vidění a zpracování obrazu) student dokazuje hned 
v několika kapitolách popisujících vybrané metody zpracování obrazu. 
Druhý bod (Návrh systému pro záchycení a zpracování obrazové informace z panelů průmyslových přístrojů) student také 
splnil – tento subsystém je součástí vyvinutého rozpoznávacího systému. 
Třetí bod (Navrhněte a implementujte nástroje pro rozpoznání stavů LED) student také splnil – tyto nástroje a metody jsou 
součástí vyvinutého rozpoznávacího systému. 
Čtvrtý bod (Navrhněte a implementujte rozhraní k nadřazenému řídícímu/testovacímu systému) student také splnil – toto 
rozhraní je součástí vyvinutého rozpoznávacího systému. 
Pátý bod (Otestujte rozpoznávací systém na zvoleném zařízení a prezentujte výsledky) student také splnil, kromě popisu 
testů v diplomové práci mi bylo prezentováno funkční propojení s existujícím nadřazeným systémem. 
Navíc student navrhl uživatelsky přívětivou PC aplikaci pro konfiguraci a diagnostiku rozpoznávacího systému, jejíž 
implementace neplyne výslovně z bodů zadání, nicméně usnadňuje práci s finálním systémem při vybraném způsobu řešení 
(s kamerou a PC). 

 

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

Zadání diplomové práce umožňuje použití více odlišných technických řešení, kde každé z nich má řadu výhod i nevýhod. 
Student zvážil všechna pro a proti v kapitole „Introduction“ a vybral řešení s kamerou a řídícím počítačem, který slouží 
zároveň i jako rozhraní k existujícímu testovacímu systému. Po přečtení práce a představení finálního řešení to považuji za 
nejvhodnější možné řešení vzhledem k požadované univerzálnosti systému a velikosti snímaného prostoru.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student je schopen pracovat s odbornou literaturou, jak je vidět mimo jiné v kapitole „Digital Image Processing“. Například 
výběr algoritmů použitých ve finálním systému je podložen konkrétními odbornými články. Student se také popasoval 
s komplexním zadáním a výsledkem práce je funkční a pro daný účel dostatečně robustní řešení systému rozpoznávání stavu 
LED. Student v práci prakticky uplatnil teoretické znalosti z oblastni geometrie optiky, zpracování obrazu a rozpoznávání. 
Stejně tak splnil požadavky na integraci s existujícím systémem s ohledem na použitelnost v praxi.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Členění práce do kapitol je přehledné a v úvodu nejdůležitější kapitoly „System Design and Implementation“ je vnitřní 
členění předem jasně vysvětleno. Zvolená typografická úprava je standartní. Oceňuji použití obrázků, které obzvláště část 
zaměřenou na obrazové korekce a zpracování obrazu vhodně doplňují. Rozsah práce je dostatečný. Za vhodné považuji 
použití anglického jazyka. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Množství použitých bibliografických zdrojů považuji za adekvátní. Většina použitých pramenů jsou odborné publikace, část 
pramenů jsou dokumentace k použitým částem SW a HW. Student pracoval s několika open-source knihovnami, jejichž 
použití řádně ozdrojoval. Stejně tak je ozdrojováno použití všech neautorských fotografií. Citace jsou označeny číslem 
citačního zdroje, a to většinou na konci odstavce, kde se citace používá. Někdy je na konci odstavce použito více citačních 
zdrojů. To považuji za drobný nedostatek, jelikož není vždy úplně jasné, která část odstavce patří ke kterému zdroji.  
 

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 . 
Oceňuji, že součástí práce je i podrobný „User manual“, usnadňující budoucí práci s vyvinutým systémem. Stejně tak oceňuji 
navrženou mechanickou část systému.  

 
 

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. 
 
Vysoká odborná úroveň s reálným funkčním systémem na konci, správně zvolený postup řešení a splněné zadání 
jsou hlavními aspekty mého hodnocení. Student udělal i několik věcí navíc (uživatelsky přívětivá aplikace, 
uživatelský manuál), bezprostředně neplynoucích ze zadání. 
 
Otázka k upřesnění: 
V poslední kapitole o testování výsledného systému  „System testing“ uvádíte naměřené trvání jednotlivých částí 
real-time analýzy LED stavů při Vašem experimentu. Když všechny trvání jednotlivých části sečtu (opomenu-li 
nejistoty měření), vychází mi číslo o 1 ms nižší než celková odezva systému naměřená na straně klienta (který se 
dotazuje na stavy LED a čeká na odpověď). Znamená to tedy, že komunikace po protokolu modbus TCP trvala 
během experimentu průměrně 1 ms? Pokud ano, přibližte prosím, kde běžela klientská aplikace, že bylo možno 
dosáhnout takovéto krátké odezvy, jelikož to není z popisu patrné. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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