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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadanie práce obsahuje popri fyzickej realizácii HW riešenia, oživenie jednotlivých komponentov, vytvorenie SW

pre získavanie dát zo senzorov, autonómne riadenie a napojenie na existujúcu metódu lokalizácie a mapovania
(SLAM). Keďže pán Koupý sa rozhodol realizovať všetky časti samostatne (okrem SLAM), hodnotím vytýčenú
úlohu ako veľmi náročnú.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Všetky body zadania hodnotím ako splnené. Musím však podotknúť, že riešenie HW platformy je kvalitne

spracované a kontrastuje s ostatnými prvkami systému, ktoré sú realizované podľa môjho názoru dosť
nešťastne.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práca obsahuje približne 34 normostrán čistého textu (bez obrázkov). Po stránke obsahu je zanedbaný

predovšetkým teoretický úvod ale aj návrh systému.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Logická štruktúra a členenie práce je na veľmi zlej úrovni, text je zmätočný a čitateľ sa stráca. Práci chýba

vymedzenie teoretického základu, prvky návrhu sú premiešané s popisom implementácie a experimentov. 
Niektoré experimenty sú v práci popísané, ale ich realizáciu čitateľ nenájde. Príkladom je kapitola 3.2.3, ktorá by
sa mala zaoberať popisom manuálneho ovládania, namiesto toho tu čitateľ nájde popis akéhosi "pokusu",
ktorého výsledok nikde v práci nie je.
Niektoré obrázky nemajú odkaz v texte a ich význam je nejasný (napr. Obr. 19).

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práca obsahuje viacero preklepov, predovšetkým chýbajúce alebo prebytočné medzery pred zátvorkami,

referenciami či číslami. Rastrové obrázky nepôsobia dobrým dojmom a podobne ani žiarivo zelená tabuľka na
str. 19 (ktorej naviac chýba popisok). Text nie je vysádzaný v LaTeXu, čo je neštastné a podozrivé, keďže
oficiálna šablóna s novým vizuálnym štýlom pre balíky office neexistuje.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Zoznam použitej literatúry je nedostatočný (5 článkov a jedna DP). Vo viacerých častiach práce (autonómne

riadenie, SLAM) chýba prehľad existujúcich riešení, na ktoré by mohol autor kvalifikovane nadviazať. Niektoré
pojmy (FastSLAM, EKF) sú v práci vysvetľované, ale nie je uvedený zdroj informácií. Tento fakt však
nepovažujem za fatálny, keďže čitateľ vie z kontextu pomerne dobre odlíšiť, ktoré časti sú prínosom autora. 

7. Realizační výstup 69 b. (D)
 Študent vytvoril a kvalitne spracoval HW platformu "vozítka" nad rámec zadania. SW riešenie autonómneho

riadenia, komunikácie a mapovania však výrazne zaostáva. Automaty a pravidlá riadenia autonómneho riadenia
sú zostavené ad-hoc, nie je uvedené, či a ako vychádzajú z existujúcich metód a prístupov. Komunikácia
nepoužíva rozhrania ponúkané systémom ROS, ale autor ju rieši sám. Odôvodnenie, že autor disponuje len PC
so systémom Windows a inštalácia ROS by mohla poškodiť súborový systém vozítka sú irelevantné (naviac,
systém ROS aj tak inštalovaný bol). Vyhodnotenie SLAM pozostáva z 3 experimentov, pričom len v jednom
prípade systém nezlyhal úplne. Tento prípad však nie je ďalej nijak hodnotený. Ostatné vyhodnotenia sa
obmedzujú len na autorove subjektívne zhodnotenie, či sa systém podľa neho správa alebo nespráva dobre.

8. Využitelnost výsledků
 HW platforma by mohla nájsť uplatnenie pri budúcom vývoji mapovacieho systému. SW riešenia autonómneho

riadenia a mapovania by však potrebovali hlbokú revíziu a kvalitné zhodnotenie.
9. Otázky k obhajobě
 1. Vysvetlite, prečo ste sa v práci snažili vyriešiť všetky problémy samostatne a nevyužili ste (okrem SLAM)

existujúce "polotovary"?
2. Aká bola presnosť konečného mapovania? Dokážete to nejak kvantifikovať?
3. Aký je Váš plán na využitie realizovaného vozítka v budúcnosti?

10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Vzhľadom na kvalitne a pracne realizované vozítko po HW stránke, avšak neuspokojivé riešenie mapovania,

riadenia a taktiež nízku úroveň technickej správy hodnotím prácu stupňom D.
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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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