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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce je velmí obtížné, protože vyžaduje nastudování rozsáhlého frameworku ROS a zvládnutí práce s

robotickým manipulátorem. Autor však navazuje na předchozí diplomovou práci, takže zadání ve výsledku
hodnotím jako mírně obtížnější, protože řada problémů již byla vyřešena.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je logicky strukturována, rozsahy jednotlivých kapitol jsou odpovídající, až na kapitolu 2.6 "Existující

řešení". Ta podrobně popisuje řešení z [2] a pouze zmiňuje řešení z [3]. Více existujících rozhraní popsáno není.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Z typografického hlediska není co vytknout. Po jazykové stránce je práce také na dobré úrovni, snad až na

několik komplikovaně formulovaných vět.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Seznam literatury tvoří převážně WWW stránky, tři položky se týkají přímo tématu práce. Pouze jeden zdroj se

zabývá obecně návrhem UI, ale ne specificky pro robotické aplikace. 
7. Realizační výstup 79 b. (C)
 Výstupem práce je vylepšené uživatelské rozhraní z [2], rozšířené o další možnosti ovládání.
8. Využitelnost výsledků
 Implementované uživatelské rozhraní pro robota PR2 je možné využít například jako základ práce dalších

studentů.
9. Otázky k obhajobě
 Stručně shrňte hlavní rozdíly mezi Vaším řešením a řešením z [2].

Vysvětlete jak jste postupoval při vytváření "křivky učení" (Obr. 4.4).
10. Souhrnné hodnocení 79 b. dobře (C)
 Autor staví na výsledcích diplomové práce [2]. Kapitola 2.5 uvádí základní pravidla pro návrh uživatelských

rozhraní pro komunikaci s počítačem, ovšem není jasné zda-li a jak se tato pravidla uplatnila při návrhu. Bylo by
na místě zmínit některou z řady prací zabývajících se specificky robotickými UI. Stejně tak uživatelské testy
nebyly navrženy podle žádné z existujících metodik (nebo nebyla použitá metodika zmíněna), nejsou zmíněny
informace o účastnících testů, výpočty jsou popsány pouze slovně. Získaná data jsou prezentována pouze
pomocí grafů a nejsou k dispozici ani v příloze, ani na CD. Výstupem práce je ovšem funkční uživatelské rozhraní
pro servisního robota PR2 umožňující pomocí různých vstupních zařízení ovládání robotických ramen. Přes
zmíněné výhrady je při hodnocení nutné přihlédnout k náročnosti zadání (navržení a realizování uživatelských
testů by mohlo být zadáním BP samo o sobě) a množství praktických problémů které bylo nutné zvládnout.
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