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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadaný problém je velmi náročný, ale byl řešen pod zjednodušujícími podmínkami v rámci simulace, takže celkově hodnotím 
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.

Student splnil zadání 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.

Student pracoval samostatně a pravidelně konzultoval průběh práce. V rámci práce se sám seznámil s programovacím 
rozhraním simulátoru AirSim, s knihovnou pro strojové učení PyTorch a s knihovnou pro počítačové vidění OpenCV, které 
využil pro generování datasetu a při implementaci řešení.

Odborná úroveň B – velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Ocěňuji, že si student problematiku dostatečně prostudoval a zvolil relevantní metody pro řešení zadání. V praxi aplikoval 
znalosti z oblasti strojového učení a počítačového vidění. Pro udělení výborné známky ale chybí ověření prezentovaného 
řešení na datech z reálných experimentů, které by demonstrovalo jeho použitelnost v praxi. Práci také chybí hlubší 
prozkoumání a vysvětlení pozorovaných výsledků.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B – velmi dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Gramaticky i typograficky je práce v pořádku, ale některé grafy a obrázky mohly být přehledněji upraveny.

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.

V práci je pokryt dostatečný rozsah relevantních referencí, které jsou až na několik drobností citovány korektně. Převzaté 
prvky jsou jasně odlišeny od vlastní práce a původní zdroje jsou vhodně citovány.
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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.

V rámci práce student zveřejnil dataset, který byl použit k trénování a testování neuronových sítí. K odevzdané práci je také 
přiložen zdrojový kód programů pro generování datasetu a zpracování dat. Užitečnost datasetu i programů je ale omezena 
chybějící dokumentací. Chybí také kód implementace samotných neuronových sítí. Bez těchto částí řešení je obtížné 
reprodukovat prezentované výsledky a nelze posoudit vhodnost implementace pro praktické nasazení.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

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

Student se zhostil zadaného problému samostatně a výstupy jeho práce mohou být užitečné i pro další výzkum v 
oblasti detekce pomocí RGB kamer a LiDARu. Pro nejlepší ohodnocení ale chybí otestování řešení na datech z 
reálných senzorů, hlubší analýza výsledků a řádná dokumentace vyprodukovaného kódu a datasetu, na což už 
studentovi nezbyl čas. Jinak se jedná o kvalitní práci.

Předloženou závěrečnou práci proto hodnotím klasifikačním stupněm  B – velmi dobře
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