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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 
stránce): 
 

Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu zajištění bezpečnosti v okolí automaticky řízeného 

hasicího vozu při výrobě koksu.  

Práce je rozdělena na dvě hlavní časti. První část je teoretická a jsou zde popsány 

automaticky řízená vozidla, navigační systémy. Praktická část se zabývá návrhem zajištění 

bezpečnosti v okolí hasicího vozu v provozu na koksovně. Byly zde popsaný a následně srovnaný dva 

návrhy bezpečnostních prvků na koksovně. První návrh využíval optické závory a diplomant vytvořil 

laboratorní model a program v PLC. Dále vytvořil vizualizaci v programu Promotic a následně 

laboratorně testoval funkčnost provedení. Další metoda bylo pomocí strojového vidění, kde 

vyhodnocování zajišťoval algoritmus v programovém prostředí Matlab. Tato možnost byla nejprve 

úspěšně vyzkoušena na fotografiích pořízených v laboratorním prostředí. Poté následovalo testování 

na fotografiích pořízených z kamer, které byly umístěné na vhodných místech v okolí hasicího vozu na 

koksovně. V závěru diplomat navrhuje možnosti pro zlepšení snímání okolí a jejich vyhodnocení 

pomocí filtrace barev.    

Práce je vhodně doplněna grafickými a tabulkovými výstupy. K formální stránce práce nemám 

zásadní připomínky. Zpracování práce ukazuje na autorovu velmi dobrou úroveň znalosti 

problematiky diplomové práce.  

Diplomová práce plně odpovídá obecným požadavkům. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Úprava 

a jazykové vyjadřování jsou na dobré úrovni. Diplomant splnil všechny body v zadání diplomové 

práce. Práce odpovídá obsahem i formou předpisům pro diplomové práce.  

 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 

 



 

 

Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 

1. Jak se lokalizují kolejové objekty v prostředí bez obsluhy v metalurgickém podniku.  

2. Jaké sefety snímače jsou zahrnuty v našem návrhu řešení, popište princip, funkčnost, údržbu 

a zapojení.  

3. Kdybyste rozšiřoval vaše řešení, která další část koksovny by byla přidána a proč?  
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Míra naplnění zadání (soulad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění 
cílů) 

    

Logická struktura a provázanost jednotlivých částí     

Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     

Vhodnost zvolených metod řešení (vzhledem k zadání a cílům)     

Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     

Závěry práce, jejich formulace a originalita     

Srozumitelnost textu a jazyková úroveň     

Formální úprava a požadované náležitosti (citace literatury, odkazy v textu)     

Celkové hodnocení práce známkou (slovně) výborně 
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