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Téma bakalářské 

práce: 

Analýza vhodných metod zpracování obrazu pro řízení pohybu kolového 

robota 

 

Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Aktuálnost řešeného tématu       

2. Obtížnost zadaného úkolu       

3. Splnění všech bodů zadání       

4. Vhodnost zvolené metody řešení       

5. Logické členění práce       

6. Úroveň jazykového zpracování        

7. Formální úroveň práce        

8. Práce s literaturou a její citace       

9. Úroveň zpracování teoretické části       

10. Kvalita zpracování praktické části       

11. Dosažené výsledky práce       

12. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně, F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

D - uspokojivě. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Otázky nemám. 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

První bod zadání ukládá autorovi provést analýzu literárních pramenů, což chápu jako návod 

k tomu, aby autor provedl průzkum "state of the art" v oblasti metod zpracování obrazu v reálném 

čase v co největší míře. Vedoucí práce má právě v této oblasti velké zkušenosti, získané při realizaci 

mnoha úspěšných projektů. Méně uspokojivé vypracování tohoto bodu zadání, které je zásadní pro 

výběr vhodné metody, naznačuje také malou snahu autora o spolupráci s jeho vedoucím. 



 

V praktické části oceňuji snahu autora o testování jím vybrané metody implementované v Matlabu 

na různých scénách, dále i navazující implementaci metody v jazyce C++.  
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