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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Visual Functional Testing of Electronic Systems 
Jméno autora: Jan Paštyka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Vedoucí práce: Vladimír Smutný 
Pracoviště vedoucího práce: CIIRC ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student musel pracovat technikami, které se v jeho oboru nevyučují, tedy metodami počítačového vidění. Pro účely 
diplomové práce tak musel téměř vše nastudovat sám. 

 

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. 

Student zadání splnil bez výhrad. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Diplomant pravidelně docházel na smluvené schůzky, kde prezentoval dosažené výsledky. Pracoval průběžně, samostatně. 
Prokázal, že je schopen samostatně řešit praktický problém v příbuzném oboru. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Domnívám se, že odborná úroveň práce je výborná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Z formálního a typografického pohledu je práce na vysoké úrovni. Práce je psaná v anglickém jazyce. Původní verze práce 
jazykově dost kulhaly, ale finální verze je podle mne napsána srozumitelně. 

 

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. 
Ke zdrojům a citacím nemám připomínek. 

 

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 zručnost i apod. 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Nejsem finálním uživatelem vytvořeného díla. Podle toho, jaké metody diplomant použil a jaké výsledky prezentoval, si ale 
myslím, že zadání splnil ke spokojenosti zákazníka. Předpokládám, že při následném využívání díla bude nutné dílo 
upravovat a doufám, že i tímto kritériem práce projde úspěšně. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

Nemyslím si, že práce je v nějakém ohledu výjimečná. Na stranu druhou zadání bylo velmi praktické s konkrétním 
uživatelem, úloha přesně taková, jakou by měl náš absolvent řešit po příchodu do praxe. Student dostudoval 
potřebné materiály od komunikace s nadřízeným systémem přes návrh kamerového systému po metody 
zpracování obrazu. Následně implementoval řešení zadané úlohy a vše zdokumentoval. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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