
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Botka Roland, Bc.
Téma: Modul pro lokalizaci dveří a kliky pro PR2 (id 17762)
Oponent: Španěl Michal, Ing., Ph.D., UPGM FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Téma je náročné z pohledu studia metod počítačového vidění pro detekci a lokalizaci objektů v prostoru i

samotné praktické realizace, kdy se student musel seznámit s platformou ROS a způsobem řízení robota PR2.
Téma obecně není v současnosti uspokojivě vyřešeno.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Experimentální část by zasloužila mnohem větší prostor. Otestování a vyhodnocení výsledků jsou triviální a

nedostatečně prezentují kvality a nedostatky výsledného řešení.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy po započtení obrázků se pohybuje na hranici 30 normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Technické zprávě by pomohlo lepší členění na jasný návrh principů detekce dveří a lokalizace kliky a samostatné

implementační detaily. Popis navrhovaných principů není dobře rozdělen mezi návrh a implementaci a je velmi
nejasný. Kromě uvedeného,

názvy kapitol nejsou příliš vypovídající,
přehled existujících řešení je až za návrhem řešení,
popis existujících knihoven je nesmyslně v kapitole Teorie.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Formální úprava technické zprávy je dobrá. Popisky obrázků jsou velmi strohé a v jednom případě chybí úplně.

Abstrakt by měl být v češtině.
6. Práce s literaturou 30 b. (F)
 Autor téměř výlučně čerpal z webových stránek. V případě platformy ROS je toto pochopitelné. Bohužel, práce

obsahuje pouze jeden minimalistický odstavec (viz Kapitola 3.3) o existujících řešeních. Autor se ani nepokusil
vyhledat a zběžně prostudovat metody pro detekci dveří s využitím senzoru Kinect. O to více je zarážející jeho
vlastní konstatování: "musí se navrhnout důkladná detekce dveří."
Podobně chybí hlubší studium problematiky autonomního průzkumu prostředí, přestože se tímto směrem ubírá
řešení.

7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Výsledkem práce jsou moduly pro ROS, které jsou rozumně koncipovány. Navržené řešení je však dosti triviální.
8. Využitelnost výsledků
 Provedené experimenty nevzbuzují důvěru. Řešení se zdá být v praxi nepoužitelné. Není jasné s jakou

úspěšností a z jaké vzdálenosti je robot schopen detekovat a rozpoznat AR kód, ani jaká je přesnost lokalizace
robota vůči AR kódu, která má zásadní vliv na následné uchopení kliky a otevření dveří.

9. Otázky k obhajobě
 V rámci prezentace jasně popište princip detekce dveří a lokalizace kliky. Uveďte příklady použitých AR

kódů.
Jak je popsána pozice kliky vůči dveřím/markeru? V popisu konfigurace dveří jsem uvedené nenašel...
Uvažoval jste o nějaké formě online uchování konfigurace dveří, kterou by šlo snadno aktualizovat?
Kolikrát jste spouštěl jednotlivé experimenty a jak hodnotíte úspěšnost lokalizace dveří a přesnost
nalezení kliky?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Pan Botka se věnoval náročnému tématu, kdy pouhé seznámení s platformou ROS a ovládáním robota PR2

vyžaduje množství času. Nejspíš proto se také nevěnoval studiu potřebnému pro kvalitní řešení dalších částí
práce. Přestože je výsledné řešení elementární a nedokončené, hodnotím práci stupněm D, protože se dokázal s
náročným tématem svým způsobem vypořádat.
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