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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání ukládá připojit k zadanému robotu sadu senzorů, tyto propojit s ROS a ověřit jejich funkčnost.

Předpokládá se tedy studium senzorů, jejich technické dokumentace, návrh elektronických částí, studium ROS
a podobně.

2. Splnění požadavků zadání zadání téměř splněno s drobnými výhradami
 Nebyl splněn bod 4 zadání, tj. ověření funkce senzorů. Zde bych očekával kapitolu v technické zprávě

s přehledem o funkčnosti senzorů, záznamy nějakých experimentů a podobně. Testování pohybu robota
nepovažuji za relevantní, neboť práce má směřovat výhradně k funkci senzorů. Student se k funkci senzorů
vyjadřuje až v závěru, kde student konstatuje, že řada senzorů nefunguje.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Počet stran práce považuji za obvyklý. Chybí mi kapitola o testování robota.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Zadání říká, aby student implementoval na šasi robota "požadované senzory". Nikde v práci jsem nenašel soupis

senzorů, které práce plánuje realizovat. Až z kapitoly 4 je možno vytušit, které senzory práce skutečně
implementuje a které zmiňuje jen tak pro zajímavost. Kapitola 4 s popisem technického řešení je svou stručností
nevyhovující. Kapitola o testování senzorů chybí.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 
6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce neodkazuje relevantní zdroje z oblasti senzorů a sběru dat. Pokud je někde uveden odkaz, pak s textem

jako "tato kapitola vychází z [x]". 
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Robot jsem viděl v chodu se zapnutou aplikací pro odečet hodnot ze senzorů. Část senzorů poskytuje nějakou

měřenou informaci. K práci jsou přiloženy krátké zdrojové kódy k ovladačům senzorů.
8. Využitelnost výsledků
 Využitelnost výsledků je omezená. Práce přináší trošku návod, jak s danými senzory pracovat.
9. Otázky k obhajobě
 1. Ve své obhajobě proveďte přehled instalovaných senzorů a jejich současný stav funkčnosti.

2. Pokud vám nějak nedávná karanténa zhoršila přístup k materiálu, součástkám a podobně, pak tyto těžkosti
zmiňte. Můžete se nějak odvolat na objektivní překážky v souvislosti s karanténou?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Práce budí rozpaky již od úvodní kapitoly. Úkolem bylo připojit nějaké senzory. Není řečeno které. Pak se mluví

o motorech, bateriích, zdrojích a dalších irelevantních komponentách. Popis vlastní implementace je proveden
stručně, až heslovitě. Kapitola o testování chybí. O stavu funkčnosti napojených senzorů se dozvíme až v závěru.
Práce také zmiňuje pokusy studenta o řízení pojezdu robota, což by bylo jistě příjemným rozšířením práce, pokud
by byl funkční její zadaný základ.

Pokud měl student těžkosti v přístupu k materiálu, pak je to nutno tolerovat. Nelze však tolerovat odbytou
technickou zprávu. 

Přesto se domnívám, že je práce jako celek obhajitelná.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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