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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější, neboť k jeho zvládnutí jsou zapotřebí znalosti z rozpoznávání řeči, zvládnutí

práce s komplexním robotickým frameworkem ROS a robotickou platformou PR2.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo bez výhrad splněno, funkčnost řešení byla podložena několika různými experimenty.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce je psána čtivě, kapitoly na sebe dobře navazují a autor se od teoretických informací o rozpoznávání hlasu

a knihoven pro to určených dostává přes návrh aplikace k implementaci a testování. Rozsah jednotlivých kapitol
je dostatečný, občas ale autor zabíhá až příliš do detailu.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce obsahuje minimální počet chyb a překlepů, občas se však autor nevyvaroval počešťování a používání

anglických slov (např. "Topic je kanál mezi publisherem a subscriberem"). Po stránce typografické nemám k
práci výhrady, snad jen několik stránek na kterých je pouze obrázek (např. str. 16, 25).

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Výběr literatury je vhodný a dostatečně pokrývá zpracovávané téma.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Autor vytvořil plně funkční aplikaci schopnou rozpoznávat hlasové povely pro robota a to buď na základě

převodu řeči na text pomocí Google Speech API nebo pomocí vlastní vytvořené gramatiky. Aplikace je schopná
buď sama vykonávat zadané příkazy, případně je předávat pomocí standardní ROS komunikace jiným
aplikacím. Autor také s pomocí aplikace provedl nadstandardní množství experimentů a výsledky z nich získané
vhodně prezentoval a diskutoval. Zdrojové kódy jsou dobře strukturované, jednotlivé funkce jsou okomentované
pomocí javadoc, jejich obsah pak již bohužel moc komentovaný není.

8. Využitelnost výsledků
 Práce využívá existující moduly, které kvalitně spojuje do fungujícího celku. Díky modulárnímu návrhu je aplikace

snadno rozšířitelná a pravděpodobně bude dále využita vícero kolegy při vývoji aplikací určených pro interakci
člověka s robotem.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Pan Hájek se věnoval obtížnému tématu a během své práce se musel vyrovnat s mnoha praktickými problémy

souvisejícími s integrací řešení na experimentální robotickou platformu PR2. Výstupem je kvalitní aplikace, která
bude dále využívána skupinou Robo@FIT. Z těchto důvodů hodnotím práci jako výbornou.
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