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Pred posúdením samotnej práce by som chcel uviesť, že veľmi oceňujem, že sa mi dostala do 
rúk ďalšia dizertačná práca rozširujúca systém Ateros. Je veľmi inšpiratívne sledovať, ako tím 
okolo prof. Žaluďa pracuje na tomto projekte. 
 
Aktuálnosť zvolenej témy 
Problematika SLAM je  v oblasti mobilnej robotiky stále aktuálna. Dá sa povedať, že stále 
neexistuje univerzálne riešenie, ktoré by sa dokázalo vysporiadať so všetkými nástrahami 
reálneho sveta. Príkladom môžu byť neštruktúrované prostredia alebo vysoko dynamické 
prostredia. Zdá sa, že riešenia budú spočívať v prekopaní základného prístupu k SLAM 
problematike v zmysle hľadania význačných bodov v prostredí. Preto považujem tému tejto 
práce za vysoko aktuálnu, pričom práve hľadanie vektorovej reprezentácie prostredia môže 
položiť základ pre spoľahlivejšiu SLAM metódu. Samotný autor naozaj výstižne opísal 
problematiku SLAM v druhej kapitole, pričom vystihol pravú podstatu a nedostatky 
jednotlivých metód. Aj z tohto dôvodu je možné považovať samotnú prácu za aktuálnu.  
 
Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky 
Jedným z hlavných prínosov práce je FTLS vektorizačný algoritmus, ktorý autor práce 
navrhol. Druhý významný prínos práce je vytvorenie nového kritéria podobnosti vektorov, 
ktoré je založené na intuitívnych geometrických vlastnostiach podobných vektorov. Zároveň 
bolo správne navrhnuté kritérium nejednoznačnosti a spoľahlivosti samotného algoritmu. Vo 
všeobecnosti považujem prácu za prínosnú pre ďalší rozvoj vedy a techniky, pretože rozvíja 
problematiku SLAM práve v oblastiach, kde má najviac problémy. Napriek tomu, že v práci 
sa rozoberá problém v 2D, autor správne poznamenáva, že do budúcna bude potrebné rozvíjať 
túto problematiku už v 3D.  
 
Vedecká a publikačná činnosť 
Autor práce preukázal vedeckú erudovanosť v problematike, predovšetkým prehľad 
algoritmov použiteľných pre vektorizáciu údajov z laserového skenera je naozaj bohatý. 
Prehľad vo svetovej vedeckej činnosti preukázal aj pri všetkých častiach práce, napr. aj v časti 
týkajúcej sa SLAM. Autor v mnohých prípadoch využil možnosť znázornenia jednoduchých 
príkladov z problematiky, typicky napríklad obrázok 6.4, čo veľmi prospelo rýchlosti 
pochopenia danej témy. Avšak v niektorých kapitolách, v ktorých by to bolo tak isto užitočné, 
takéto príklady boli nie vždy uvedené. Je zrejmé, že ma nemôžete brať ako relevantnú vzorku 
čitateľov takejto práce, avšak možno aj iní čitatelia by ocenili takéto znázornenie 
problematiky (narážam najmú na časti okolo návrhu vlastných algoritmov FTLS). Za 
pozitívne považujem aj zodpovedanie mnohých otázok, ktoré ma napadli pre reálne 
mapovanie, v kapitole 7.4.2. Týka sa to najmä čiastočne viditeľných objektov a pohyblivých 
objektov v prostredí. A aj keď sú výsledky navrhnutých metód overené na virtuálnom 
prostredí, autor práve kapitolou 7.4.2 preukazuje úplnú znalosť problematiky aj z hľadiska 




