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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje znalosti z oblasti zpracování mračen bodů a robotiky (framework ROS, plánování pohybu

ramen).
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce není příliš dobře členěna (obligátní struktura "Teoretická část, Návrh, Implementace"). Velmi stručná

definice problému. Práce obsahuje nadbytečné množství ilustračních obrázků. Například kapitola 2.1 popisující
robota PR2 je příliš dlouhá, obsahující informace patřící spíše do manuálu tohoto robota. Naproti tomu kapitola
3.3 popisující zřejmě nejzajímavější část práce (mapování pohybu člověka na pohyb robota) je poměrně stručná.
Stejně tak je poměrně krátká kapitola 5 - Testování, která se navíc z velké části věnuje spíše problémům
souvisejícím s praktickou implementací (vhodné nastavení parametrů).

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Po typografické stránce lze vytknout například chybějící mezery před závorkami, uvádění reference až za

koncem věty ("...lorem ipsum. [1]" apod., přílišnou velikost některých obrázků (např. 3.1), nebo nízkou kvalitu
jiných (3.3). Větší problém je s jazykovou stránkou práce. Velké množství chyb, špatně stylizovaných (a tím
pádem nesrozumitelných) vět, špatný překlad termínů z Angličtiny.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Seznam literatury je tvořen převážně odkazy na WWW zdroje, ale obsahuje i několik publikovaných článků. Není

citován jediný zdroj zabývající se stejným problémem (imitace pohybů člověka robotem), přestože takových prací
existuje velké množství.

7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Výstupem je funkční aplikace pro robota PR2 umožňující jednoduché napodobování pohybů člověka.
8. Využitelnost výsledků
 Práce využívá existující knihovny / moduly. Aplikace je využitelná například jako základ pro práci dalších

studentů.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Výstupem práce je funkční aplikace pro robota PR2. Hodnocení práce negativně ovlivňuje jazyková úroveň.

Množství obtížně srozumitelných vět komplikuje čtenáři pochopení sdělovaných informací. Na druhou stranu je
nutné přihlédnout k obtížnosti zadání.
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