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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání     

Splnění zadání     

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     

Komentář   Autor vo svojej práci prezentuje implementáciu pilotážneho sw. pre použitie 

s quadrotorovými dronami. Celkovo je práca na vyšsej úrovni, prezentovaný software je 

prakticky využiteľný. Súčasťou práce je aj analýza samotnej problematiky ovládania dronov. 

Autor realizoval sadu experimentov, kde svoje riešenia overil a štatisticky analyzoval. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     

Analýza     

Vývojová dokumentace     

Uživatelská dokumentace     

Komentář   Autorova vypracoval bakalársku prácu v anglickom jazyku. Text je písaný čtivo a 

zrozumiteľne. Práca by si vzhľadom na rozsah realizácie zaslúžila detailnejší popis samotného 

riešenia. V rámci analýzy je vidieť, že sa autor problematike detailne venoval v snahe 

dosiahnuť praktické uplatnenie riešenia. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     

Stabilita implementace     

Komentář   Autor v rámci vypracovávania práce spolupracoval na sw. projekte DrLabs kde sa 

účastnil vývoja spolu so študentami Mgr. štúdia. Návrh architektúry práce reflektuje 

kompetenciu vypracovania sw návrhu na vyšsej úrovni s využitím knihovien 

vypracovávaných v rámci sw. projektu. Práca využíva aj iné knihovny ako QT a Boost. 

Týmto študent prezentoval schopnosť programovať na vysokej úrovni so schopnosťou práce 

v teame, čo bolo nad rámec vypracovania práce. Výsledkom práce je produkčne nasaditeľná 

aplikácia pre asistovaný let s dronami. 
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Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 9.6. 2014 Podpis 
 


