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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Lokalizace robotů jako taková může být náročná, ale způsob řešení zvolený studentem je spíš průměrně

náročný.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Dovolím si zpochybnit, že se student seznámil s technikami, které se v současnosti používají v oblasti lokalizace.

Na toto téma má mezi zdroji jen jeden článek vydaný po roce 2010.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce obsahuje množství obrázků. Samotný text odpovídá 42 normostranám.
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Práce je pro čtenáře velmi těžce pochopitelná. Existující metody jsou popsány velmi nejasně s velkým množstvím

zavádějících informací. Samotné postupy použité studentem jsou také často popsané vágně nebo nejasně.
Například postup "rozšíření mračna bodů o snímky z několika okolních měření" není v práci popsán vůbec.
Některé části práce by v tomto ohledu mohly sloužit jako odstrašující příklady. Za všechny zmíním jen popis
algoritmu RANSAC na str. 16, vysvětlení vizuální odometrie na str. 19 a dolní odstavec na str. 32. Způsob
prezentace výsledků není vhodný.

5. Formální úprava technické zprávy 54 b. (E)
 Text obsahuje velké množství chyb. Mnoho vět je v tak špatném stavu, že není možné se dobrat jejich

zamýšleného významu. Množství chyb má na mnoha místech silně negativní vliv na pochopitelnost textu. Po
typografické stránce je práce průměrná.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce odkazuje 18 zdrojů, z čehož se většinou jedná o kvalitní odborné články. Zdroje pouze základním

způsobem pokrývají řešené téma. Znatelně mi chybí novější články o lokalizaci robotů. Nejsem si jistý, jak dobře
student uvedené zdroje nastudoval vzhledem k nejasnému a často zavádějícímu popisu mnohých metod. Občas
není jasné, jestli jsou v textu uváděny autorovy vlastní myšlenky, nebo je převzal. Například jaká je správná
interpretace věty: "Proto byla vznesena myšlenka rozšíření mračna bodů popisující momentální okolí robota v
prostoru o símky z několika okolních měření."? Většina záznamů v seznamu literatury postrádá údaj o roku
vydání a jménu publikace.

7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Vytvořené řešení je spíše jednodušší a podle provedených testů není možné porovnat jeho kvalitu s jinými

přístupy. 
8. Využitelnost výsledků
 Jedná se převážně o práci kompilačního charakteru s náznaky invence. Provedené experimenty možná poskytují

drobné poznatky, ale jejich důvěryhodnost je pochybná. Nepředpokládám další využití výsledků.
9. Otázky k obhajobě
 Neexistuje nějaký vhodnější dataset pro testování detekce uzavření smyčky než KITTI? Jestli to chápu

dobře, tak pouze trasa 00 obsahuje pozice, kterými auto projelo vice než jednou aspoň přibližně stejným
směrem.
Bylo by možné alespoň části navrženého systému porovnat s existujícími metodami? Třeba i jen na
příbuzných problémech?
Proč jste použil právě hodnotu 12 pro práh korespondnecí, 50 % jako práh poměru inlier/outlier a 200
slov ve slovníku?
Vysvětlete prosím, proč podle Vás L1 norma může mít několik řešení a L2 norma je mít nemůže.

10. Souhrnné hodnocení 57 b. dostatečně (E)
 Student sice vytvořil funkční řešení, ale hůře ho vyhodnotil a neporovnal ho s existujícími metodami. Hodnocení

výrazně snižuje vágnost, nepochopitelnost a častá nepřesnost textu práce spolu s nedostatky ve zdrojích.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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