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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Prezentační úroveň technické zprávy je až na pár drobností na velmi dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly mají

návaznosti a jsou vhodně logicky strukturované.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Až na některé drobnosti, jako je psaní odrážek (chybí

tečky/čárky na konci) a sázení vzorců (např. kapitola 3.3.2 - namísto textu "theta" použít latexové \theta resp.
\Theta, "phi" použít \phi resp. \Phi apod.) je práce typograficky dobrá a z hlediska gramatiky jsem rovněž žádné
zásadní problémy neobjevil.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výběr studijních pramenů je vzhledem ke zvolenému tématu odpovídající a jednotlivé převzaté části jsou vhodně

o textu studenta vyznačeny.
7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Ač je zadání práce spíše praktické a slibuje potenciál zajímavé aplikace, tak realizační výstup hodnotím jako

největší slabinu předložené práce. Student sice zadání splnil a robotické vozítko je v omezené míře možné
pomocí kamery řídit, tak je celý proces velmi nepřesný. Jak lokalizace vozítka a překážek v obraze, tak i výsledné
řízení a plánování trpí velkou nepřesností a výsledná aplikace by si zasloužila ještě mnoho hodin práce a ladění
detailů tak, aby byla použitelná.

8. Využitelnost výsledků
 V případě, že by byla výsledná aplikace dotažena ve všech detailech, může se jednat o zajímavý počin na které

půjde stavět další práce.
9. Otázky k obhajobě
 V kapitole 4.2.2 píšete že pro napájení Raspberry Pi používáte 6x nabíjecích baterií AA s hodnotou 1.2V.

Dale uvádíte že tento zdroj "usměrňujete" na požadovanou hodnotu 5V pomocí zařízení ZTW 3A 5-6V
UBEC. Na obrázku 4.4 rovněž uvádíte, že se jedná o usměrňovací zařízení UBEC. Vysvětlete prosím, jak
takové "usměrnění" stejnosměrného napětí z tužkových baterií probíhá pomocí zařízení UBEC.
Jak je definován krok (čas) řízení robotického vozítka pro jednotlivé příkazy uveden v kapitole 5.2.5 a
jakým způsobem jste tento krok definoval aby jste zajistil že je pohyb vozítka maximálně přesný?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Velmi pěkná textová část práce je potlačena nedotaženou praktickou aplikací. V případě, že by byla aplikace

doladěna do použitelného stavu, jednalo by se o velmi zdařilou diplomovou práci. Vzhledem k výše popsaným
nedostatkům však hodnotím celkově stupněm D - uspokojivě.

 

V Brně dne: 9. června 2015
  .................................
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