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Posudek na Ph.D. dizertační práci Ing. Jana Klečky 

Úvod 

Text doktorské dizertace s názvem Algoritmy a metody pro fúzi dat maticových snímačů 
při mapování interiéru budovy je psán česky na 154 stranách. Doktorand studuje Ph.O. 
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, v Ústavu automati
zace a měření. Školitelem doktoranda je Ing. Karel Horák, Ph .O. z téhož pracoviště. 

Dizertace se mi nečetla dobře, protože nemá strukturu obvyklou pro vědeckou 
práci. Dalo mi značnou práci pochopit, co bylo cílem práce. Po velmi neformální zmínce 
na prvních dvou řádcích str. 13 a první větě 2. odstavce str. 14 jsem četl až do str. 96 , 
jejíž první odstavec je asi formulací úlohy. Úkol je zúžen na SLAM v situaci , kde jsou 
všechna pozorování z různých zdrojů použita k optimalizaci jediné společné reprezentace 
mapy prostředí. 

Prvním výsledkem dizertace (sekce 4.4., text na str. 128) jsou dvě modifikace 
SLAM algoritmů : (a) detekce parametrizovaných strukturních elementů ; (b) parametrizace 
odpovídající několika učiněným pozorováním; je srovnání několika metod podproblému 
SLAM, kterému doktorand říká kolektivní mapování. Druhým výsledkem dizertace je ná
vrh algoritmu pro segmentaci zmíněných strukturních modelů. 

Aktuálnost tématu 

Téma SLAM je řešeno mnohými. Každoročně k tématu vzniká přinejmenším několik desí
tek publikací. K dispozici je řada volných implementací i komerčních řešení. Přesto má 
stále smysl k tématu vědecky přispívat. Z tohoto pohledu je téma aktuální. Doktorand , 
zdá se, nenašel skulinu ve výsledcích jiných, v níž by podstatněji posunul stav vědění. 
Přinejmenším tato dizertace příslušný přínos dobře nedokumentuje. 

Cíle dizertace 

Dizertace nemá dobře a jasně vymezené vědecké cíle . Nezbylo mi než při čtení textu 
vědecké úkoly rekonstruovat , což jsem již popsal. Formulace cílů tudíž neobsahuje vě
decky formulované úlohy. Tento metodický nedostatek je mojí nejzávažnější kritikou prá
ce. Důsledkem totiž je, že dizertace málo a konkrétně srovnává se stavem vědění. Nepo
skytuje výslovnou odpověď na obvyklou otázku , a to jaké jsou nejbližší práce jiných, a to 
pro obě řešené úlohy. I proto nemůže dokumentovat zlepšení. 

Text dizertace 

Dizertace v kapitole 1 úvod poskytuje až příliš široké zakotvení. V sekci 1.2 je taxonomie 
metod, která ovšem není ve zbytku práce příliš využívána . Např. není řečeno , jak s touto 
taxonomií souvisí nová práce doktoranda. 

Kapitola 2 na zbytečně dlouhých 46 stranách široce popisuje SLAM metody. 
Z textu kapitoly není jasné, která část a proč je relevantní k práci autora. 



Kapitola 3 s nadějným názvem „Fúze dat - definice problému", opět dlouze na 28 
stranách v sekci 3.1, zavede pravděpodobnostní formalismus (1 ,5 strany) a tři speciální 
případy fúze (na 3 stranách) . Jednu skupinu metod (částečně kolektivní mapování) 
v práci rozvíjí. Zbytek kapitoly na 23 stranách popisuje snímače vhodné pro SLAM, což 
do dizertace nepatří. 

Kapitola 4 s ještě nadějnějším názvem „Fúze dat - řešení problému" stojí na opti
malizační formulaci. Jsou zde obecně popsány omezující podmínky, a to lineární, neline
ární ve 2D, nelineární ve 3D. Jde o 19 stran obecného textu bez vazby na konkrétní mo
del používaný doktorandem. Sekce 4.3 a názvem „Segmentace geometrických primitiv" 
na necelých 12 stranách píše o detekci přímek , rovin , jasové triangulaci. Sekce 4.4 „Shru
tí výsledků" vybírá , co autor z široké nabídky metod SLAM vybral. Není tu zmínka o expe
rimentech . Mohl bych očekávat , že experimenty by mohly být v několika málo doktoran
dových publikacích. Nic takového jsem v textu nenašel. 

Kapitola 5 „Diskuse" je velmi překvapivé tvrzení (str. 130, odstavec 2, první věta): 
,, . . . zde jsem nenašel nic, s čímž bych mohl srovnávat. " 

Poslední kapitola 6 „Závěr" opět mnoho neříká o výsledcích autora . Filozofování 
doktoranda v prvních dvou odstavcích na str. 135 mi připadá až neuvěřitelné. 

K výsledkům dizertace, splnění cílů 

Dizertace je psána jako učebnice . Dovozuji , že autor shrnuje postup, jak se sám 
s problematikou SLAM seznamoval. Některé části tohoto textu jsou zajímavé. Autor měl 
odkázat na přehledové práce o SLAM jiných v solidních časopisech , knihách a vybrat si 
skulinku , do níž měl novými výsledky přispět. 

Připouštím v úvaze rozptýlenou formulaci úlohy v dizertaci. Ale nevidím vůbec 
srovnání s pracemi jiných, stavem vědění, poukázání na několik nejbližších prací jiných. 
V této oblasti je mnoho volných implementací, datových sad pro standardní srovnávání 
(benchmark data) . 

Měl jsem možnost v nedávném projektu spolupracovat s autory práce a na ní na-
vazujících několik publikací 

Varga, Robert & Costea, Arthur & Florea, Horatiu & Giosan, I. & Nedevschi, Ser
giu. (2017) . Super-sensor for 360-degree Environment Perception: Point Cloud 
Segmentation Using Image Features. 10.1109/ITSC.2017.8317846. 

To je jeden příklad velmi relevantního přístupu , i když implementace není k dispozici. 
Dizertační práce také neposkytuje žádné experimenty, ani návod, jak práci autora 

zopakovat. To je přece předpoklad publikace vědecké práce. 
Autorovy publikace jsou na lokálních fórech , což je nevystavuje srovnání 

s pracemi ostatních. 

Dizertace má být napsaná především anglicky 

Považuji za nesprávné, že text dizertace je v češtině . Jakkoliv mám svůj mateřský jazyk 
rád , je potřebné psát dizertace v našich technických oborech anglicky. Jinak má text vel
mi málo čtenářů , a tudíž malý impakt. Pokud autor považuje za potřebné mít český text, 
potom ho klidně k anglickému může napsat. Myslím, že tento požadavek by měl patřit ke 
kultu ře pracoviště. 

Otázky k obhajobě 

1. Prosím o vysvětlení , proč autor nepoužil osvědčenou metodiku , tj . formulaci úlohu, 
srovnání se stavem vědění , návrh metody, popis její implementace, experimenty, 
srovnání s nejlepšími relevantním výsledky jiných a závěr. 

2. Jak jsou publikace autora citovány jinými (bez autocitací)? 
3. Prosím o vysvětlení tvrzení ze str. 110: ,,záměr experimentu vyžadoval spíše redukci 

dimenzionality než realističnost". 
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Závěr 

Výsledky doktoranda i dizertaci považuji za nedostatečné. Nenašel jsem v práci solidní 
originální přínos. Soudím, že doktorand v dizertaci neprokázal schopnost samostatné 
vědecké práce a nedisponuje vědeckou erudicí. 

Doporučuji komisi, aby Ing. Janu Klečkovi neudělila titul Ph.O. 

Václav Hlaváč
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