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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Detekce volného prostoru pomocí hloubkových map 
Jméno autora: Martin Hasal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Vedoucí práce: Ing. Cyril Oswald, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úkolem bylo vytvořit program, který z dat získaných senzorem v podobě RGB obrazu hloubkové mapy detekovat volný 
prostor před senzorem, v kterém se může pohybovat hypotetické autonomní vozítko. Součástí zadání je provedení rešerše 
vhodných senzorů a metod pro zpracování hloubkových map vhodných pro daný účel. Pro bakalářkou práci hodnotím toto 
zadání jako náročnější. 

 

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 bylo splněno. 
 

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. Na základě rešerše sám vytipoval vhodné metody a dokázal je implementovat. Práci 
průběžně konzultoval. 

 

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

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Nemám výhrady. 

 

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. 
Výběr zdrojů je adekvátní řešené problematice. 

 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student samostatně vytipoval vhodné metody zpracování hloubkových dat a dokázal je implementovat v podobě 
algoritmů v jazyce Python. Ačkoliv tento programovací jazyk před řešením úlohy nepoužíval, dokázal si v průběhu 
řešení plně osvojit. Výsledkem je softwarový nástroj, který načítá data ze senzorů a dále je zpracovává zadaným 
účelem. Vypracování softwaru je vhodné k další implementaci v možné navazující aplikaci na reálné autonomní 
vozítko. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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