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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně 

náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako zvláště náročné, neboť student musel ovládnout širokou řadu technologií a oblastí, jmenovitě řízení 
dvou rozdílných kráčejících robotů, middleware ROS, state-of-the-art pro průchodnost terénem, neuronové sítě, a transfer 
learning. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání považuji za splněné. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student samostatně pracoval na zadané práci, kterou průběžně konzultoval. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce zavádí problém přenosu terénních znalostí mezi modely a využívá standardní metody a přístupy typické v robotické 
praxi a state-of-the-art. Jednotlivé prediktory průchodnosti vychází z metody prezentované v textu [1] publikovaném ve 
sborníku konference. Student byl prvním autorem tohoto textu, který se zabývá odlišnou metodou přenosu zkušeností mezi 
roboty.  
 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práci není obtížné číst, neobsahuje žádné význačné formální chyby, a organizace textu je standardní. Jazyková a stylistická 
úroveň textu by mohla být vylepšena, ale odpovídá bakalářské práci. 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačním i 
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zvyklostmi a normami. 
Práce odkazuje na použité neoriginální metody. Text obsahuje podrobnější přehled state-of-the-art odhadu průchodnosti, a 
krátký přehled relevantních přístupů strojového učení s konkrétním zaměřením na neuronové sítě. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce je motivovaná přenosem zkušeností robotu s terénem, kde je model naučený pro jiný robot použit k 
inicializaci modelu pro cílový robot. Z technického hlediska je práce na dobré úrovni a ukazuje na schopnost 
studenta pracovat s širokým rozsahem metod a technologií. Práce vychází ze state-of-the-art metod, a odkazuje 
na převzaté metody včetně předchozí práce autora [1]. Výsledky prezentované v práci ukazují nejen zrychlení 
učení modelu, ale i obecně lepší predikce průchodnosti.  

 

[1] J. Zelinka, M. Prágr, R. Szadkowski, J. Bayer, and J. Faigl. Traversability Transfer Learning Between Robots with 
Different Cost Assessment Policies. In 2021 International Conference on Modelling and Simulation for 
Autonomous Systems, pages 333–344. Springer, Cham, 2022 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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