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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání bakalářské práce patří mezi náročnější, protože vyžaduje od studenta nastudování frameworku ROS a

také vytvoření a připojení hardwarového zařízení pro měření vzdálenosti pomocí sonaru.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Obsah bakalářské práce je v obvyklém rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má velmi dobrou prezentační úroveň. Je napsána technicky správně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky

navazují a jsou dobře strukturovány. Použité obrázky názorně prezentují popisované objekty.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Textová zpráva je zpracována velice pečlivě. Obsahuje jen velmi malé množství překlepů a pravopisných chyb.

Formátování, vypracování obrázků a celková jazyková úroveň jsou na velmi dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práce obsahuje celkem 11 odkazů na literaturu. Studijní literatura byla zvolena vhodně a dotýká se tématu práce.

Je však škoda, že student použil pro citaci pojmu "PID regulace" odkaz na webové stránky.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je na velmi dobré úrovni a je plně funkční dle zadání i dle popisu v práci. Hardwarová část

umožňuje měření vzdálenosti kvadrokoptéry od překážky a softwarová část tato data vyhodnocuje ve
frameworku ROS. Velmi kladně lze také ohodnotit studentovu práci při rozmisťovaní sonarů na kvadrokoptéru,
kde s pomocí 3D modelovacího nástroje určil jejich optimální umístění. Nad rámec zadání byla vytvořena aplikace
pro vizualizaci dat z připojených sonarů. 

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená hardwarová a softwarová část práce může být využita například studenty při další práci s

kvadrokoptérou. 
9. Otázky k obhajobě
 1. Zvažoval jste použití jiného mikrokontroléru pro řízení sonarů než je Arduino Micro? Jaké výhody nebo

nevýhody by to přineslo?
10. Souhrnné hodnocení 82 b. velmi dobře (B)
 Jedná se o velmi dobrou bakalářskou práci jak po stránce zpracování textu, tak i po stránce realizačního

výstupu. Student vytvořil plně fungující řešení, které slouží jako protinárazový systém kvadrokoptéry. Řešení
řádně otestoval a zaintegroval do robotického frameworku ROS.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

