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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako poměrně obtížné, protože vyžaduje zvládnout komplexní robotický framework (ROS),

důkladně se seznámit s robotem PR2 a osvojit si znalosti týkající se plánování pohybu robotu a trajektorií ramen.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 72 b. (C)
 Práce je rozdělena na obligátní části "Teorie, Návrh, Realizace". Dle mého názoru by si analýza problému

otevření dveří robotem zasloužila samostatnou kapitolu a podrobnější rozbor. "Teoretická" část je dobře a
přehledně zpracována. Naopak nedostatečně je zpracován přehled existujících řešení, kde jsou zmíněna tři
řešení, ale pouze jedno je blíže popsáno avšak velmi povrchně. Popis návrhu a implementace je napsán dobře a
srozumitelně.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po typografické stránce nemám k práci výhrady, snad jen některé obrázky (3.1, 4.1) mohly být menší. Po

jazykové stránce lze vytknout pouze občasné netechnické vyjadřování a poněkud vypravěčský styl. Ovšem jinak
je text prakticky bez chyb a velmi dobře srozumitelný.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Výstupem práce je funkční aplikace umožňující otevření dveří robotem PR2, k čemuž byl využit existující software

(ROS, MoveIt!).
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky práce mohou být dále využity při výzkumu, vývoji, nebo při výuce. Řešení je dobře navrženo a je

rozšiřitelné. Zdrojové kódy jsou dobře strukturované a komentované, což zvyšuje jejich využitelnost.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Problém otevření dveří robotem je značně složitý. Autorem vytvořený program toto zvládá přinejmenším s jedním

typem dveří a to spolehlivě, jak ukazuje pěkně zpracované video.

 

V Brně dne: 2. června 2015
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