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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Rešerše algoritmů detekce překážky robota z obrazu kamery 
Jméno autora: Štěpán Přibyl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Oponent práce: Ing. Cyril Oswald, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Oblast zpracování obrazu, přesněji v případě této práce strojového vidění, je nejen velmi rozsáhlá, ale v případě 
experimentálního ověření i komplikovaná. Jestliže cílem bakalářské práce je nejen rešerše této problematiky, ale i 
experimentální ověření zahrnující celý proces od návrhu snímání po vyhodnocení obrazových dat, pak hodnotím zadání 
takové bakalářské práce pro studenta FS ČVUT jako mimořádně náročnou. 

 
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. 
Zadání je splněno v plném rozsahu. 

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

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Plně odpovídající. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Celá práce je po formální stránce výborná, dobře se čte a obsahuje minimum překlepů či gramatických vad. Drobnou 
výhradu mám jen k zařazení kapitoly „Cíle práce“ až za první rešeršní část. 

 
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. 
Student čerpal z odpovídajících zdrojů, jejich počet odpovídá komplexnosti problematiky. Citační zvyklosti byly dodrženy. 

 
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. 
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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. 
 
Zadání práce z oblasti strojového vidění, kde cílem práce je nejen rešerše aktuálního stavu poznání v této 
problematice, ale i uplatnění načerpaných znalostí na experimentálním zařízení, je dle mého názoru pro studenta 
FS ČVUT mimořádně náročné. Vypracování bylo navíc zkomplikováno epidemiologickou situací, kdy student neměl 
přístup k experimentálnímu zařízení, na kterém měl svou práci ověřit, a tak musel experimentální zařízení vyrobit 
sám v improvizovaných domácích podmínkách. 
 
I přes tuto komplikaci se student vypořádal se zadáním výborně, navíc vše zpracoval do kvalitní bakalářské práce. 
 
K výsledkům experimentů bych se chtěl studenta zeptat: 
V tabulce 3 na straně 36 shrnujete výsledek experimentu, kde se chyba měřeného prostoru mezi překážkami 
pohybuje od 0,6 do 9,7 cm. Kolik z této odchylky lze přičíst chybě diskretizace obrazu na konečný počet pixelů, 
případně i snižování rozlišení obrazu pro zvýšení rychlosti vyhodnocení? Jak by dle vašeho odhadu výsledek 
vylepšilo použití kvalitnějších kamer a případně výkonnějšího výpočetního hardwaru oproti snaze o vylepšení 
použitého algoritmu? 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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