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Ing. Jaroslav Rozman vypracoval disertační práci s názvem Navigace mobilních robotů, která 
je zaměřena na na tvorbu 3D mapy pomocí stereokamery a na plánování pohybu robota 
během tvorby této mapy. 

Jaroslav Rozman je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT 
v Brně, kterou úspěšně ukončil v roce 2003 obhajobou diplomové práce s názvem Výukový 
toolbox neuronových sítí. Pak rok studoval angličtinu na jazykové škole a v roce 2004 zahájil 
doktorské studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně (FIT). Složil postupně 
všechny předepsané dílčí zkoušky a v roce 2006 i státní doktorskou zkoušku. V roce 2007 byl 
přijat na místo asistenta na Ústavu inteligentních systémů FIT. 

Jaroslav Rozman se podílel na výuce předmětů Základy umělé inteligence, Základy 
programování, Softcomputing a Typografie a publikování. Celkově odučil kolem 5500 ZH    
(z toho během prvních tří let studia 1345 ZH). Vedl 31 úspěšně dokončených diplomových a 
bakalářských prací a vypracoval posudky na 12 diplomových a 19 bakalářských prací. 

Jaroslav Rozman prokázal v průběhu doktorského studia, že má velmi dobré předpoklady 
k teoretické i praktické tvůrčí činnosti. Na tématu disertační práce pracoval samostatně a dílčí 
výsledky publikoval. Ze 14 publikovaných příspěvků se 8 přímo týká tématu disertační práce 
a zbylé publikace, kromě jedné, jsou zaměřené na problémy robotiky. Za nejvýznamnější lze 
považovat příspěvky prezentované na konferencích ISDA 2010 (International Conference on 
Intelligent Systems Design and Applications) v Káhiře, Eurosim 2011 v Praze a ICCVR 2011 
(International Conference on Computer Vision and Robotíce) v Bhubaneswaru v Indii. Má 
publikován příspěvek v časopisu IJAC (International Journal of Autonomic Computing) a na 
otištění čekají příspěvky v časopise IJCVR (International Journal of Computational Vision 
and Robotíce) a IST bulletinu ACM Slovakia. Ing. Rozman byl také úspěšným řešitelem 
projektu FRVŠ s názvem Mobilní autonomní robot (FR2818/2006/G1). 

Ing. Jaroslav Rozman vypracoval disertační práci, která obsahuje původní myšlenky, 
především při plánování pohybu robota při tvorbě mapy okolního prostředí. Prokázal i 
programátorskou dovednost při implementaci modelu a při provádění praktických 
experimentů. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji disertační práci Ing. Jaroslava 
Rozmana k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
V Brně 24. 6. 2011 doc. Ing. František Zbořil, CSc. 
 školitel 
 


