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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce vyžaduje znalosti nad rámec bakalářského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání požaduje systém zprostředkovávající komunikaci s jedním z robotů, jimiž je vybavena robotická laboratoř.

Autorem práce však byl navržen a realizován obecný framework pro tvorbu takovýchto systémů.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce je velmi dobře členěna, informačně bohatá a pro čtenáře srozumitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Po typografické stránce bez výhrad. Z jazykového hlediska (jazykem práce je angličtina) lze mít výhrady

(gramatické chyby, používání stažených forem apod.), ale text je i přesto srozumitelný.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Autor cituje poměrně velké množství relevantní literatury. S citacemi je zacházeno správně a jsou použity na

vhodných místech textu.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výstupem je funkční framework pro tvorbu dialogových systémů, několik implementovaných ukázkových řešení

pro robota PR2 a rozsáhlá dokumentace umožňující snadné využití frameworku. Zdrojové kódy jsou přehledně
členěné, komentované a pokryté sadou jednotkových testů.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce jsou využitelné pro výzkum, vývoj, nebo výuku. Zdrojové kódy spolu s dokumentací byly

zveřejněny a jsou tak volně k dispozici vývojářům.
9. Otázky k obhajobě
 Jak dlouho trvá zpracování dialogu? Ukažte na konkrétních příkladech.
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Autor ve velmi dobře členěné práci provádí úvod do problému, přehled SOTA, popisuje návrh, implementaci a

testování navrženého řešení. Výstupem je funkční a dokumentovaný framework umožnující snadnou realizaci
dialogových systémů (nejen) pro roboty.
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