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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Car-to-Robot komunikace pomocí mobilního telefonu (Car-to-Robot 
communication using a mobile phone) 

Jméno autora: Lukáš Maruniak 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Oponent práce: RNDr. Lukáš Vacek 
Pracoviště oponenta práce: Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Bakalářskou práci shledávám jako náročnější. Autor musel provést důkladnou rešerši, vybrat vhodný nástroj a platformu 
pro vytvoření aplikace a v neposlední řadě otestovat výsledný produkt ve vozidle. Je tak od autora vyžadována 
samostatnost a nutnost učinit rozhodnutí ohledně výběru platformy. Pro vytvoření aplikace je navíc zapotřebí znalost dvou 
programovacích jazyků: Kotlin (Java) a C++; pro jejichž propojení je zapotřebí Java Native Interface (JNI). 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Zadání bylo z velké části splněno. V práci postrádám jen dvě drobné věci. V rešerši nebyla studována C2X komunikace, ale 
vzhledem k zaměření na aplikaci pro telefony, která má zajistit komunikaci mezi řidičem a roverem, lze nezahrnutí chápat 
z důvodu zachování přehlednosti a nezahlcování čtenářů technologiemi, které by se dále v práci nevyužili. Dalším 
nesplněným bodem je komunikace přes mobilní síť, která byla nahrazena komunikací v lokální síti. Důvody k této změně 
jsou v práci podrobně popsány a pro samotný účel aplikace, tj. testování komunikace mezi roverem a řidičem, je lokální síť 
dostatečná. 
Na druhou stranu, nad rámec práce autor spolupracoval s vývojáři z eProsima, a opravil chybu ve Fast DDS, která se 
vyskytoval u Android API ve verzi 30 a vyšší. Dále byl detekován bug, kdy IDL soubor musel obsahovat string, aby fungoval. 
Navíc byla vytvořena demo aplikace Shapes, která testuje Fast DDS komunikaci mezi PC a telefonem a aplikace pro PC, 
která umožní PC využívat namísto roveru. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Řešitel si dokázal poradit se všemi nástrahami, které jednotlivé platformy obsahují, a zdárně vyvinul aplikaci. Oceňuji 
důkladné studium možností a experimentování s platformami a výsledné zvolení. Řešitel si dokázal poradit jak 
s uzavřeností platformy Android Auto, tak s ukončováním platformy MirrorLink a našel řešení, které se nalézá mezi oběma 
zmíněnými platformami. Jediným limitem je komunikace pouze v lokální síti, ale pro účely aplikace, tj. testování roveru 
v rámci projektu IPA2X, je tento způsob dostatečný. Řešitel vytvořil i aplikace, které zastupovali rover a sloužili pro 
testování komunikace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. Autor využil dostupné znalosti a literaturu, pomocí které zpracoval důkladnou 
rešerši a odůvodnil své volby. Samotnou volbu literatury komentuji v části „Výběr zdrojů, korektnost citací“. Vše bylo 
použito k dosažení finální aplikace a napsání dokumentace k programům. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Po formální stránce je práce precizní a obsahuje minimum překlepů. Upozornil bych jen na překlep v Tabulce A.2, kde 
pravděpodobně došlo k prohození sloupců. Autor ovládá angličtinu na velmi vysoké úrovni. Práce je přehledná, dobře 
členěná. Osobně bych v některých případech volil jiné umístění obrázků, ale jedná se o můj osobní názor, kterému bych 
nepřikládal vysokou váhu. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Citace byli v práci provedeny správně a nevidím v nich žádný problém. Výtku mám k vybrané literatuře, která je pouze 
z webových článků a neopírá se o recenzované články či jinou odbornou literaturu. To má za následek nefunkčnost 
některých odkazů (např. [38]), anebo drobné rozdíly v udávaných informacích mezi jednotlivými weby (např. články [4] a 
[37] se liší v roce zavedení OBD-II u dieselových vozidel v EU). Vzhledem k vhodnosti zvolených článků a jejich kvalitně, 
neshledávám danou výtku jako zásadní. Do budoucna ale doporučuji řešiteli opírat se o originální články, nikoliv o články 
převzaté. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Řešitel bakalářské práce dosáhl hlavních výsledků. Jeho program je funkční a může být použit pro další testování v rámci 
projektu IPA2X bez jakýchkoliv dalších úprav. Autor si poradil se všemi obtížemi. Prokázal tak samostatnost a rozhodnost. 
Výsledný program se na první pohled nejeví jako komplikovaný, ale pro jeho vytvoření byla potřeba spousta studia, 
osvojení si technologie Fast DDS a v neposlední řadě ovládání programovacích jazyků Kotlin a C++, které bylo potřeba 
propojit pomocí JNI. Nad rámec zadání prezentoval naměřená data (časová prodleva) z experimentu. Takto široký záběr 
znalostí považuji za klíčový pro uznání bakalářské práce. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Cílem práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro konsorcium IPA2X, která by umožnila komunikaci mezi autonomním 
roverem střežícím přechod pro chodce a vozidlem, ve kterém by aplikace upozornila řidiče na pohyb chodců po 
přechodě. Řešitel si poradil s náročností práce, prokázal svoji samostatnost. Poradil si s obtížemi, které současná 
podoba C2X komunikace má (uzavřenost platformy Android Auto). Po formální stránce je práce na velmi vysoké 
úrovni. Je dobře strukturovaná a obsahuje přehlednou rešerši a dokumentaci programu. Výtku mám jen 
k literatuře, která je založena pouze na webových článcích a diskusích. Samotná aplikace funguje podle zadání až 
na jednu změnu, kdy bylo potřeba přejít z komunikace přes mobilní sítě na komunikaci v lokální sítí. Tuto změnu 
autor v práci důkladně odůvodnil a pro účely testování v rámci projektu IPA2X je lokální síť dostatečná. Aplikace 
byla vyvíjená pro účely demonstrace roveru, kdy bude prezentován potenciál komunikace roveru s okolím, nikoliv 
jako finální aplikace určená pro komerční využití. Rozhraní je tak určeno pro potřeby testování a obsahuje prvky, 
které zajímají konsorcium IPA2X, nikoliv řidiče. Samotná grafika upozornění řidiče byla konzultována se Škoda 
Auto a pro účely komunikace s řidičem je vhodná. Nad rámec práce autor opravil chybu ve Fast DDS, která se 
vyskytoval u Android API ve verzi 30 a vyšší a detekoval bug v IDL souboru. Závěr práce je dostatečný, shrnuje 
zásadní dosažené číle. Mohl ale obsahovat i hlubší myšlenku, například problém se zajištěním komunikace mezi 
vozidly a okolím, kdy není možné využít Android Auto pro její uzavřenost (v práci se tomu autor několikrát věnuje) 
a vozidla ve většině případů nenabízejí technologii pro přímou C2X komunikaci. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Ve své práci zmiňujete, že aplikace AA Mirror, kterou jste využil pro zobrazení obsahu na infotainmentu 
vozidla, je na hraně legálnosti a není běžně k dispozici. Pro účely práce byla ale nejlepší volbou. Kdybyste 
měl možnost vyvíjet finální aplikaci pro mobilní zařízení, kterou by konsorcium IPA2X chtělo vydávat jako 
doplňkovou k roveru, jaké by bylo vhodné řešení? Existuje takové, nebo by bylo potřeba nějaké změny ze 
strany Googlu, výrobců vozidel, popřípadě legislativy pro C2X komunikaci? Konkrétně jaké změny? 

2. Zvažoval jste možnost, že data, která posílá aplikace do roveru, získá telefon přes ELM327 čip přímo 
z vozidla? Proč jste se nakonec rozhodl pro posílání dat získaných přímo z telefonu? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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