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Předložená disertační práce obsahuje celkem 86 stran vyjma seznamu použité literatury, 

seznamu vybraných publikací autora a dvou stran přílohy.  Práce je členěna do čtyřech 

kapitol. Členění práce je logické a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Práce 

obsahuje poměrně dlouhý úvod – rozbor dosavadního stavu řešené problematiky, přehled 

používané teorie a metod, celkem cca 68% celkového rozsahu práce, vlastnímu jádru práce je 

pak věnováno zbylých 32% . 

Téma práce je mezioborové a odpovídá podle mého názoru i oboru Výpočetní technika a 

informatika. Téma je aktuální z hlediska současného stavu vědy. Problematika automatické 

navigace mobilních robotů je zkoumána z různých  hledisek na celé řadě vědeckých a 

výzkumných pracovišť. 

Cíl práce je explicitně uveden na začátku práce a je jím a) návrh representace mapy 3D 

prostředí, b) návrh algoritmu pro vytvoření plánu pohybu robota v tomto prostředí, c) návrh 

metodiky prozkoumávání neznámého prostředí. Tento deklarovaný cíl autor splnil a řešení 

popsal v poslední kapitole práce. Je ovšem škoda, popisu řešení nevěnoval v práci více místa 

a větší péči. 

Jak jsem již uvedl výše, práce obsahuje velmi rozsáhlý úvod. Řada technik, které jsou 

v úvodu popisované a rozebírané však nakonec s jádrem práce příliš nesouvisí, nebo v něm 

nejsou použity. Jako příklad bych uvedl popis modelu nejistoty pohybu diferenciálně řízeného 

robota, nebo popis „particle“ filtrů. Za vhodné považuji především uvedení kapitoly týkající 

se zpracování obrazové informace, což je zřejmě problematika se kterou má autor největší 

zkušenosti. Celkem je úvodní část práce dosti popisná a nemá, např. pro povšechně 

informovaného čtenáře, velký význam. Navíc se v ní objevuje řada formálních chyb, které její 

srozumitelnost značně snižují a jejich korekce vyžaduje již dobrou znalost problematiky. 

Některé formální nedostatky se objevují i v závěrečné části práce. Jako příklad jasně 

nesrozumitelných formulací bych uvedl větu nad vzorcem (4.1) na str. 67, nebo větu na str. 21 



uvedenou na 9. řádku shora.  Těch však není v práci mnoho. Poněkud více je zde vágních 

nebo víceznačných formulací např. „..systémy s jedním pravděpodobnostním maximem ...“ 

(str. 14, 9. ř. zdola), „...vzrůst pravděpodobnosti měření...“ (str. 40, 14. ř. shora), pojem střed 

bodu (str. 47, 3. ř. zdola), nebo pojem kovarianční matice bodu (str.53, poslední řádek). 

Nepříjemně pak působí různé označovaní vektorů, jednou tučnou, podruhé normální sazbou a 

nedostatečně nebo nesprávně okomentované vzorce,  např. neokomentované uvedení matice 

homogenní transformace ve vz. (3.6), nebo neúplný vz. (4.1). Některé položky v seznamu 

literatury nejsou správně uvedeny a nelze je tak dohledeat, např. položky [64], [56], [85]. 

Hlavním autorovým přínosem je návrh tvorby speciální 3D mapy  za použití jediného 

senzoru, kterým je stereo kamera. Použití tohoto senzoru by podle autorova návrhu mohlo 

vést k zjednodušení senzorického systému mobilních robotů pro použití ve vnitřním prostředí 

a ke snížení jeho ceny např. oproti v současné době používaným 3D laserovým systémům. Je 

jen škoda, že autor nevěnoval popisu navrhované metodiky větší prostor na úkor úvodní části 

práce. Doporučuji, aby veškerý čas při presentaci práce věnoval  právě jím navrhované 

metodice tvorby 3D map. Z úvodní části práce stojí za ocenění především netradiční výklad a 

popis Kalmanova filtru a již výše zmíněná pasáž o zpracování obrazové informace. 

Z přiložené dokumentace je zřejmé, že autor jádro své práce a svou celkovou výzkumnou 

činnost presentoval na požadované úrovni. Z jeho prací je také zřejmé, že jde o pracovníka 

schopného vykonávat vědeckou činnost. 

Závěrem konstatuji, že jde o disertační práci která splňuje všechny podmínky samostatné 

tvůrčí vědecké práce a obsahuje  původní výsledky jejichž podstatnou část autor podle 

uvedené literatury publikoval, tak jak je stanoveno v zákoně č. 111/98 Sb. a práci proto 

doporučuji k obhajobě. 
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