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1. Informace k zadání
 Zadání vyžaduje jak obeznámení se s využitím netriviálních metody pro lokalizaci mobilního podvozku v prostoru

pomocí jedné kamery, tak praktickou znalost pro tvorbu mobilního podvozku včetně elektroniky a řízení. Jedná se o
velmi širokou škálu problémů, které pan Koupý řešil studiem a aplikací znalostí z dostupných materiálů nebo, a to
častěji, vlastní invencí. V dílčích částech nešel do detailů s cílem vytvořit technicky kompletní a funkční řešení.

2. Práce s literaturou
 Pan Koupý byl aktivní a samostatný při vyhledávání a výběru relevantních studijních materiálů.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivita pana Koupého se nejprojevovala četností konzultací, ale dílčími výsledky, které na konzultacích vždy

představil. Při řešení projektu byl velmi tvůrčí, technické problémy řešil aktivně a samostatně a na konzultacích
vždy představil hotový kus řešení. I přes značně samostatný přístup k řešení, doporučení vedoucího reflektoval.

4. Aktivita při dokončování
 Ačkoliv pan Koupý pracoval svědomitě a s plným nasazením, plně funkční řešení se nepodařilo včas dokončit.

Ačkoliv se podařilo včas a podle plánu navrhnout, zkonstruovat a oživit mobilní robotickou platformu včetně
vzdáleného řízení i integraci lokalizační metody MonoSLAM, plně funkční stabilní oživení této metody je netriviální
úkol, který se dokončit nepodařilo. Finální návrh textové zprávy vedoucí komentoval, ale revidovanou finální verzi
už neviděl.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Pan Koupý se vrhl s velkým nasazením do řešení velmi obtížného úkolu, které mu vydrželo po celou dobu řešení.

Od začátku projektu měl jasnou vizi, jak má výsledný robot vypadat a jaká má být jeho finální funkčnost. Postupně
řešil dílčí problémy a průběžné výsledky konzultoval. Při řešení projektu prokázal schopnost samostatného přístupu
a vynikající technickou zdatnost.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2018
.................................
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