
 

Posudek disertační práce pana Ing. Františka Buriana 
 
 
 
Pan Ing. František Burian ve své disertační práci „Tvorba multispektrálních map v mobilní 
robotice“ zaměřil nejen na problematiku samotné tvorby map, ale i obecněji na problematiku 
návrhu systémů sběru a zpracování dat o prostoru obklopujícím roboty, a to v reálném čase. 
Předložená disertační práce je dobrým příkladem práce, která je podložena dlouhodobou 
praktickou zkušeností autora s robotickými aplikacemi. Téma disertační práce je aktuální a je 
velmi důležité, protože robotika je jedním z velmi perspektivních směrů vývoje techniky a 
současně navigace robotů ve 3D prostoru a jeho mapování jsou mezi nejobtížnějšími úkoly 
soudobé robotiky, které přes dosavadní dlouhý výzkum nejsou úspěšně vyřešeny. Je také 
zřejmé, že vypracování předložené disertační práce bylo velmi náročné z pohledu studia 
literárních i jiných podkladů a že vyžadovalo značný objem práce. 
 
Předložená práce je po formální stránce zpracována kvalitně. Práce má pěknou 
grafickou úpravu, je po typografické stránce v pořádku a je velmi dobře čitelná. Dělení 
textu do kapitol je přehledné a práce má přiměřený rozsah. Nerozumím však tomu, 
proč úvod není standardní číslovanou kapitolou práce. Též považuji za poněkud 
nešťastné, že práce je napsána česky. I když to je jistě formálně přípustné, je škoda, že 
se s prací nemůže seznámit mezinárodní vědecká komunita. 
 
Struktura textu práce je srozumitelná, ale lze jí vytknout skutečnost, že je velmi málo 
prostoru věnováno obecnému shrnutí „state-of-the-art“, které je zmíněno pouze na 8 
stranách (ve 2. kapitole, strany 31-38) a to ještě spíše ve formě přehledu metod než ve 
formě přehledu dosavadních výsledků výzkumu a jejich vlastností. Autor naopak 
věnoval poměrně velký prostor popisu výzkumné skupiny, v níž pracuje (v úvodu, 
strany 11-13), a popisu použitých robotů (ve 3. kapitole, strany 39-48), což z pohledu 
samotného jádra práce nebylo nezbytné. Ve zbývajících částech práce autor popsal 
některé principy měření vzdáleností v robotice (v 1. kapitole, strany 14-30), vlastní 
práci a experimenty (ve 4. až 7 kapitole, strany 49-74) a práci zakončil závěrem (v 8. 
kapitole, strana 75-76) a přílohami. 
  
Ve 4. 5. a 6. kapitole je obsažena převážná většina přínosu autora. Novost konceptů 
uvedených v této části práce sice není explicitně zdůrazněna, z textu práce však 
vyplývá, že až na obecné znalosti jsou popisované mapovací techniky nové a výsledek, 
tedy metoda multispektrálního mapování prostoru, je posunem „state-of-the-art“. Práce 
obsahuje další dílčí nové techniky, jako například postup distribuce map mezi roboty. 
 
Z práce je zřejmé, že je založena na praktické zkušenosti a potřebě mapování prostoru. 
Bohužel, vědecká stránka práce je značně potlačena a v práci zcela postrádám jasné 
vymezení nového vědeckého poznatku, kterého bylo v práci dosaženo, důkaz takového 
vědeckého poznatku a též popis aplikovatelnosti takového poznatku. V tomto typu 
práce by se dalo očekávat například popsání, čím se nově navržený mapovací systém 




