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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dotykový ovládací panel pro termovizní smartkameru  
Jméno autora: Bc. Ján Marek  
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Ing. Marek Otáhal 
Pracoviště oponenta práce: CIIRC ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání nedostatečně 

náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Volbu zadání vidím jako nejslabší část předložené práce. 
  
Student pracuje s předloženým HW (Workswell SMARTIS termo-kamera) a k ní dodanou obslužnou knihovnou a API. 
Zjednodušeně, ve své práci: vybere sám HW (tablet a embedded počítač), navrhne a napíše grafické rozhraní (v C++ a Qt) a 
překompiluje pro cílovou platformu (ARM).  
 
Chybí mi nějaký přesah do oboru a prostor pro jeho samostatnou tvůrčí práci a výzkum. To mohlo např. být:  
- podrobná analýza uživatelského rozhraní (UX) a jeho optimalizace nějakému specifickému problému (hlasové ovládání, 
object detection & tracking, nějaký specifický problém (ovládání mokrými prsty, dynamické světelné prostředí, …)) 
- zaměření se na zmiňovanou dostupnost a cenu (mobilní aplikace místo speciálního počítače a zobrazovadla)?  
- k protokolu: rychlost, robustnost na šum, chyby, ověření konečnosti SW/stavového automatu, apod. 
 
Co hodnotím velmi dobře je zkušenost pro studenta s kompletním vývojem SW a HW řešení ve firemním prostředí, kde 
patrně jeho výzkum a vývoj v rámci DP bude nasazen v reálném produktu a používán.  
 

Splnění zadání splněno s menšími 

výhradami 
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. 

Zadání považuji velmi dobře vypracované podle daných požadavků, navíc oproti zadání nijak rozšířeno nebylo. Kapitoly 1, 
Introduction (kde je jediná zmínka o jiných produktech než Workswell) a kap. 2, Feasibility analysis (kde už se právě omezuje 
pouze na dodanou kameru) mi přijdou obě dost stručné, cca 5 stránek každá, a uvítal bych detailnější a širší (ostatní 
produkty, dostupný SW,..) rozbor.  
 

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

Velmi dobře navržené, provedené a popsané, až na: 
- v sekci 2.2 Ethernet communication:  
„For the data stream (picture) from the camera the UDP protocol could 
serve as a possible alternative, thanks to the fact, that not every frame needs 

to necessarily arrive and be displayed. I did not want to include another 

protocol and decided to use TCP for both picture data stream 

“ - čekal bych propracovanější zdůvodnění pro zamítnutí verze s TCP-control & UDP-data přenosu. Můžete se vyjádřit, 



POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

2/3 

 

prosím?  
- k práci je navržený UML diagram tříd, pěkně doplněné o ilustrační obrázky, v příloze je kompletní kód 
 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Pro studenta bylo jistě užitečné zažít si kompletní vývoj produktu se zadavatelem-konzultací z firemního prostředí, v práci 
není zohledněno příliš z oboru kybernetiky a robotiky, co se implementace týče, ta je velmi dobrá.  
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Pozitivně hodnotím, že je diplomová práce vyvedena v angličtině, jazyková úroveň je výborná a grafické provedení taktéž. 
Body zadání byly splněny na 100%.  
- Práce je dobře dokumentovaná na úrovni DP, ale ve zdrojových kódech mi chybí detailnější komentáře.  
 

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. 
Oddělení vlastní a citované práce je zodpovědně odděleno, většina citací v příloze D je na URL, uvítal bych nějaké 
přesnější dodržování normy (např. chybí datum navštívení, ucelený formát citací). Citací není mnoho (~15, z toho 
2 zbytečně obecné Qt (www.qt.io ), Doxygen (www.doxygen.nl )), chybí mi nějaká citace/použití z doporučené 
literatury, která není citována vůbec.  
 

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. 
 

 
 

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. 
- Co se technického a implementačního řešení týče, práce je velmi dobrá a student dokázal navrhnout a implementovat 
funkční produkt (dotykové UI pro termokameru SMARTIS), který bude moct být nasazen v produktu pro zákazníky.  
- K teoretickým a experimentálním výsledkům, vizte můj komentář k Zadání a Odborné úrovni. Došlo, dle mého ne nutně 
vinou studenta, k přílišnému zaměření se na jeden konkrétní výrobek a úkol, který student dostal do ruky a vypracoval k 
němu GUI.  
- Pozitivně hodnotím dodání kompletních a funkčních zdrojových kódů v příloze.  
- Otázky:  
== Proběhla diskuse o licenci? Budou zdrojové kódy GUI (vyvinutého částečně pro školu), či i kontrolní knihovny pro kameru 
moct být zveřejněny? 
== Jak vám vyhovovalo zadání, změnil byste něco?  
== Probíhala (jak?) komunikace/validace během návrhu a vývoje se zadavatelem (vedoucí), programátory knihovny pro 
SMARTIS a uživateli-zákazníky? 
== Můžete blíže zdůvodnit volbu síťového protokolu (oboje TCP; a ne TCP-command/UDP-data? Vizte sekci zde: Zvolený 

http://www.qt.io/
http://www.doxygen.nl/
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postup řešení)  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 21.1.2019     Podpis:  M. Otáhal 


