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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Tomáš Trafina 
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Katedra/ústav: Katedra řízení 
Vedoucí práce: Tomáš Meiser 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma diplomové práce je založeno na vylepšení dlouhodobého projektu snímací laserové platformy pro UAV, na kterém 
student velmi intenzivně participuje již několik let. Kromě splnění definovaných cílů zadání student také v práci popisuje 
řešení indukovaných problémů, které se sebou přináší vývoj reálného zařízení pro reálné profesionální použití. Z tohoto 
pohledu je práce silně aplikační a inovativní. 

 

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. 

V rámci zadání práce byl zvolen nejvhodnější postup pro ověření výsledků práce, který byl proveditelný vzhledem 
k technickému vybavení, jímž skupina bezpilotních prostředků disponovala. Ověření výsledků na základě vizuálního 
porovnání kvality výsledných 3D modelů však v nakonec nebylo možné a to z důvodů poruchy laserového skeneru. Tato 
porucha byla nepředvídatelná a vedoucímu práce se nepodařilo zajistit náhradu do termínu odevzdání práce. Student tak 
byl nucen flexibilně zvolit alternativní metodu ověření svých výsledků, což se mu podařilo. Proto považuji zadání za zcela 
splněné. 

 

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. 
Student pracoval samostatně a své výsledky předkládal a konzultoval pomocí pokročilých nástrojů pro správu projektu. 
Student prokázal vysokou míru flexibility a kreativity a to především vzhledem k vypořádání se s nastalými problémy s HW.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na vysoké odborné úrovni a to vzhledem k množství nastudovaných znalostí, tak vzhledem k odbornému 
vyjadřování a použité terminologii. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná anglicky a student správně využívá odborných termínů z oboru. 

 

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. 
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Student při řešení použil relevantní zdroje a správně je odlišil od vlastních výsledků a úvah. Citace jsou prováděny 
k pramenům a zároveň k nejaktuálnějším výsledkům poznání v daném oboru. 

 

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. 
Student se v plné míře a do hloubky seznámil s problematikou, poznatky korektně aplikoval a své výsledky vyhodnotil 
nejlepším možným způsobem a to i vzhledem k nepředvídatelným problémům s reálným HW vybavením, na kterém práce 
závisela. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student v této práci vylepšil systém snímací laserové platformy, jíž byl sám spoluautorem v předchozích letech, o 
mechanismus zpřesnění lokalizace bezpilotní multikoptéry aplikací Kalmanova fitrování. 

V průběhu práce prokázal student schopnost analytické rozvahy problému, samostatného studia zdrojů a výběru 
nejvhodnějšího řešení. Toto řešení pak bylo implementováno a testováno v nadprůměrné kvalitě. Na vypracování 
práce student svědomitě pracoval a věnoval jí větší než obvyklé množství času. 

Z výsledků práce je patrné, že student, přes potíže s nefunkčním senzorem, dosáhl všech stanovených cílů. 

Práce je psaná anglicky s využitím termínů odpovídajících absolventovi magisterského studia. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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