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Předložená disertační práce se zabývá tvorbou mapy a plánováním pohybu robota.

Motivací pro Zpracování disertace bylo zbavit robota senzorů ruzných typů a principů
a ponechat mu pouze tzv. stereovidění, čili dvojici kamer, již se robot přibliŽuje lidskému
vidění a vnímání vzdáleností v prostoru' Pro jednoduchost zpracování tématu nebyly další
smysly uvažovány, čili robot,'neslyšío', ,'nehmatá", ,'nečichá" atd. Cílem disertace tak bylo
navrhnout a otestovat metody, které by robotovi umoŽnily tvorbu trojrozměrné mapy
možného pohybu za použíti pouze stereokamery a zátoveň by mu umožnily se ve
zmapovaném prostředí autonomně pohybovat. Konkrétní cíle disertační práce jsou
uvedeny na ětvrté straně práce a lze konstatovat, že byly naplněny. Zvo|ené téma disertační
práce, ačkoli řeší jen drobný úsek poměrně rozsáhlé problematiky, je.aktuální, potřebné
a po jeho úspěšném vyřešení široce prakticky 1Yužitelné.

Členění disertační práce do jednotlivých kapitol (viz str. 4 - 5) je logické, cíl - jak
již bylo uvedeno v předchozím odstavci _ je jasně zformulován a o jeho významu naprosto

není třeba diskutovat. Disertant se v předložené práci nejprve věnuje přehledu řešené

problematiky (druhá kapitola), ktery je pěkně udělaný, i když si nejsem jist,zda by byl
plně srozumitelný pro čtenaře neznalého problémů řešené oblasti. Ale předpokládám, Že

cílem disertační práce není obsáhlý výklad známých skuteěností, a proto toto autorovi
nevýýkám jako nedostatek. Zkapitoly vyp|ývá' Že autor pro Zpracováni zadaného tématu
prostudoval poměrně hodně pramenů, ovšem zďapoužil ty nejdůležitější' nejsem schopen
posoudit' protože podkladů existuje velmi mnoho. Předpokládám proto, že autor uvádí
pouze ty prameny, které měly pro jeho řešení rozhodujici ýznarrl', a čerpal znich
podstatná fakta. V kapitole je bohužel řada formálních nedostatků, které do znaěné miry
znesnadňují porozumění textu nebo spíše uváděným vztahům a mohly bý při podrobné
kontrole textu práce odstraněny _ např. na straně 1 1 je použito nepřesné označení stavu
robota (e oznaěen x stejnějako souřadnice x ), o pár řádek dáleje přidána třetí kartézská
souřadnice z avzápětísesymbolem z označýe sadaměření,nastr. 13 jepoužitsymbol

r7 a teprve po podrobné analýze se čtenář dopídí, jaká část předchozího vztahu byla
symbolem označena, na straně 29 je timtéŽ symbolem označena jakási konstanta, resp.

konstantní pravděpodobnost' avzápěti se bez jakékoli definice objevuje symbol r7' atd.

Třetí kapitola pak uvádí čtenaře do problematlky zpracování obrazu a jsem nétzoru,

že prvních cca šest stran textu kapitoly nepřináší nic nového, čili kapitola mohla začínat až

odstavcem 3.4 nebo 3.5. Na straně 54 je uvedeno, že ,,hodnoty o,, oy d 04 se zjistí
empiricky", avšak není uvedeno jak. Ztextu celé práce mi také poněkud uniká, jak autor
uváděné informace použil pro vyřešení daného tématu. Kapitola 4 pak uŽ přímo souvisí
s tématem disertaění práce a uvádí navržený způsob plánování identiťrkace dosud
neprozkoumaného prostoru a naplňuje jeden zvýýčených cílů disertační práce. Je uveden
originální plánovací algoritmus pro návrh pohybu robota v daném prostoru popsaném

mapou' přičemž správně je podotknuto, že plánování cesty závisí na způsobu reprezentace
mapy. Algoritmus vyznaěování prujezdné oblasti uvedený na str. 63 však není příliš jasný,

např. proč body, které mají spojnice jen s body na hranici oblasti, nejsou pro robota nijak



zajímavé, proč body, které budou mít spojnici s bodem nalezeným kamerou, budou tvořit
hranici prozkoumávaného uzemí, proč body na hranici oblasti nejde použít pro plánování
cesty atd. Algoritmus by si určitě zasloužil podrobnější vysvětlení při obhajobě práce.
Druhá část čtvrté kapitoly pak obsahuje poměrně jasné vysvětlení dosaŽení dalších cílů
práce, je popsan (i kdyŽ jen slovně) algoritmus plánování cesty, vyhlazování cesty,
testování prujezdnosti, vyhýbání se překážkám apod., zajimavý je odstavec zabývající se
qýběrem cílů, tvorbou mapy' výběrem pohybů kamery a dalšími rysy chování robota.
Domnívám se, že ptávě tato část práce je stěŽejní a z mé strany je hodnocena jednoznaěně
kladně. Také závěrečný odstavec kapitoly o implementaci a testování odvozených
algoritmů obsahuje hodnotné závěry a je zpracovrín jasně a srozumitelně. Uváděná data
(matice) jsou v plném souladu s mými zkušenostmi, avšak určité vysvětlení by si
zasloužilo tvtzení uvedené vodst. 4.3.2, Že,,spárované body obsahují spoustu chybných
korespondencí. . . ", lž jen proto, co autor míní slovem ,,spousta".

Y závěru práce (5. kapitola) autor hodnotí dosažené výsledky; kprezentovanému
hodnocení je ale možno mít také řadu dotazů. Např. vzávěru odst. 5.1 se uvádí, že
,,problémem při automatické tvorbě mapy je rozhodování, kterým směrem by se měl robot
vydat a kterou č,ást zmapovat nejdříve; na zvoleném způsobu mapování totiž závisi
výsledná přesnost mapy a tudíž i následná schopnost robota ji pouŽívat" - proč? S druhou
částí věty lze sattozŤejmě souhlasit, avšak proč je problémem rozhoťlování? Také věta
,,zároveřl' to také bude místo, kde se robot tnůŽe pohybovat..." (odst. 5.2) není příliš
šťastně formulována (na místě může robot jedině stát)' Určité vysvětlení by si zasloužila
i poslední věta odst. 5.2 _ ,,karnery se v této části mapování zaměfují na hrany, u nichž je
velká pravděpodobnost, že jejich koncové body neleží ve stejné rovině (?) amezt nimiž by
mohl existovat další neprozkoumaný prostor" _ mezi hranami či mezi body? Není tento
závěr částečně v rozporu s odst. 4.2.4 ?

Určitým negativem práce je způsob porržití českého jazyka; řada vět obsahuje
tiskové chyby, některé formulace nejsou příliš vhodně voleny, nedostatky v interpunkci uŽ
zač,ínají byt v textech mladých spolupracovníků téměř pravidlem, používání cizích slov
taktéž (na str. 39 jsem našel slovo ,,vyextrahovat"), i česká slova dělají potiže (na str. 52 se
čtenař dočte ,,ten samý bod" _ autor zřejmě nezná slovo ,,týž" nebo ,,tenýž", na str. 64 se
dvakrát lyskytuje slovo ,,vepředu"), na str. 67 (před vztahem 4.1) chybí kus věty atd.
V tomto ohledu by si finální zpracovÍní disertační práce určitě zasloužilo větší pozornost.
Dalším nedostatkem je chybějící seznam použit'ých zkratek a oznaěení, kteý by čtenríři
výrazně pomohl při orientaci v práci a vylouěil by vícenásobné použití symbolů.
Azávěrem jen formálně _ jednohláskové předloŽky nemají co dělat na koncích řádek
a sým doktorandům doporučuji odstraňovat i jednohláskové spojky z konců řádek' neboť
do určité míry kazí vzhled jednotlivých odstavců.

Nicméně výsledky prezentované v disertaci a vyplývajici závěry lze považovat za
jednoznačně správné a v budoucnu budou jistě dalšími provedenými experimenty
potvrzeny. Konstatuji, Že pŤedloženápráceje uceleným česky publikovaným pohledem na
problematiku pohybujících se robotů vybavených pouze vizuálními čidly, čili relativně
levné řešení, a navrhuje konkrétní kroky, jak dále postupovat při vyvoji jednodušších
robotů ,,rozllrnicích" prostředi,v němž se pohybují.

Práce je napsána přehledně a až na drobné výtky srozumitelně' její obsah lze
považovat zahodnotný, ikdyž skutečně prukazné ověření prezentovaných výsledků bude
vyžadovat ještě mnoho dalších experimentů. Po prostudování všech předloŽených
podkladů jsem dospěl k závěru, že disertační práce přináší nové poznatky' které mají

ýznanpro další rozvoj vědního oboru' jádro práce bylo na potřebné úrovni publikováno,
ze seznarÍlv vědecké činnosti uchazeče i obsahu předloŽené disertační prácejasně vyplývá'



Že se jedná o pracovníka s vědeckou 
' 
erudicí schopného řešit jak niíročné teoreticképroblémy příslušející d2.základniho výzkum;: 

]"k il;ilt.ké úlohy z oblasti aplikovanéhovýzkumu' Předložená disertační p,acě odpovidá;bJ."ě;;" avarrymp"ž"d;"k!m, splňujepodmínky stanovené Studijním'řádern áoktorskeho ;1'dj' ,'u iuT u ffi' a proto jidoporučuji kobhajobě zaúěelem"ati.'iatua.*i"torr",iiur',,doktor,.. )

V Plzni dne 3. října20l1

,--'-) ..--*-'--.*-.., ../
-r,'" líZ--z-z^--ť=-- 7 ----=Ž--*'1 Prof. Ing' Václav MutousffEs'

katedra informatiky a výpočetní techniky
_ Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni


