
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Čakloš Ondrej
Téma: Určování polohy robota na základě měření ze senzorů (id 21322)
Oponent: Uhlíř Václav, Ing. et Ing., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání požaduje vytvořit modul pro ROS provádějící fúzi senzorových dat pro určení polohy robota což je známý

problém s mnoha již dostupnými řešeními.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Práce splňuje požadavky zadání návrhem a implementací modulu pro fúzi dat s využitím Kalmanova filtru.

Otestování (bod 4.) je zmíněno jen krátce a neobsahuje žádné měřené jednotky. Navrhovaná vylepšení
nereflektují závěry testování.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe rámcově navazují.
5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Prace obsahuje velké množství typografických a jazykových chyb.
6. Práce s literaturou 25 b. (F)
 V práci se velmi těžko rozlišuje mezi převzatými a vlastními prvky. Převzaté texty z anglického jazyka jsou často

špatně přeloženy, tak že se výrazně mění jejich význam a neodpovídají původním definicím. 
Například Elmenreich 2015 (Zdroj č.15) uvádí: 
"Imprecision: Measurements from individual sensors are limited to the precision of the employed sensing
element.
Uncertainty: Uncertainty, in contrast to imprecision, ..."
Je v práci uvedeno jako: 
"Nepresnosť: Presnosť senzorov je obmedzená podľa snímaného objektu.
Neistota: Je protikladom nepresnosti. "

7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Realizační výstup splňuje požadavky zadání implementací rozšířeného Kalmanova filtru. Zdrojový kód samotné

implementace je velmi nepřehledný a sporadicky komentovaný.
8. Využitelnost výsledků
 Implementace rozšířeného Kalmanova filtru jako zásuvný modul pro prostředí ROS je častý a dobře

zdokumentovaný prostředek pro práci s senzorovými daty. Prace v tomto ohledu nepřináší nic nového, jen vlastní
méně přehledné řešení.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Práce obsahuje množství jazykových, typografických i logických chyb a demonstruje velmi špatnou práci s

literárními prameny. Implementační řešení splňuje základní požadavky zadání. Navrhuji hodnocení stupněm E.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 31. května 2018
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