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1. Zadání závěrečné práce.
Práce je standardní obtížnosti, zadání bylo splněno. Práce nemá návaznost na další řešené projekty.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a aktivně. Postupoval systematicky. Práci konzultoval spíše v delších
časových úsecích, na konzultace však byl vždy připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena těsně v termínu, definitivní obsah textové části práce nebyl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce se zabývá detekcí houkačky sanitního vozu. Její řešení je na odpovídající inženýrské úrovni.
Hlavní těžiště práce je ve tvorbě vlastního nového detekčního algoritmu a definici jednotlivých
rozhodovacích pravidel pro detekci zvuku houkačky sanitního vozu. Jednotlivé body zadání jsou
splněny, až na výběr vhodného senzoru pro snímání okolního zvuku. Celkový výsledek není možno
aplikovat do reálného provozu. I když je podstatná část algoritmu implementována na platformě
myRIO, finální rozhodnutí probíhá v algoritmu, který je implementován v osobním počítači. Aplikace
v osobním počítači pracuje s výsledky předzpracování signálu v myRIO, umožňuje nastavovat
parametry rozhodovacího algoritmu a případně testovat i jiné algoritmy pro rozhodnutí, což je nad
rámec zadání práce. Je zřejmé, že testování výsledků práce neproběhlo v reálném silničním provozu.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jedná se o práci využívajících stávajících poznatků. Pro detekci je navržen vlastní funkční algoritmus.
Práce by byla v případě realizace ve formě funkčního prototypu užitečná pro praxi, nyní je to spíše
prostředek pro další vývoj.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
V práci jsou převzaté části řádně odlišeny od vlastních úvah.

7. Souhrnné hodnocení.
Předložená diplomová práce je kvalitní inženýrskou prací, která prokazuje dovednosti studenta v
oblasti zpracování a analýzy signálů. Z práce je také zřejmá kvalitní dovednost studenta pracovat v
prostředí Labview a s platformou myRIO.

Celkové řešení však není dotaženo úplně do konce. Výsledek práce není možno považovat za funkční
prototyp využitelný v praxi. To je způsobenou zejména nutností využívat pro finální detekci osobního
počítače. Přitom je z práce zřejmé, že k finální implementaci mnoho nechybí. Bylo také vhodné
výsledky práce testovat na větším počtu různých zvuků a zejména v reálném provozu, aby byl
jednoznačně potvrzený přínos nově navrženého algoritmu.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jaký druh senzoru by jste vybral pro detekci zvuku okolí a jaké parametry by měl splňovat, tak by
se dal využít ve Vašem řešení?
2. Kde by měl být umístěn senzor zvuku, v případě, že by Vaše řešení bylo implementováno v
osobním automobilu?
3. Jak ovlivní Váš algoritmus zvuk motoru vozu a okolního prostředí v průběhu jízdy, je-li Váše
řešení umístěno v jedoucím automobilu a proč?
4. Jak se projeví vliv vzdálenosti vzdálenost houkajícího sanitního vozu při detekci ve Vámi
navrženém algoritmu?
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