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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Autonomní robot SK8O
Jméno autora: Tomáš Bártík
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky (13135)
Oponent práce: Matěj Petrlík
Pracoviště oponenta práce: Multirobotické systémy (13167 )

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Cílem práce je zajistit autonomní bezkolizní pohyb robota SK8O s využitím dat z RGBD kamery. Ke splnění tohoto zadání je 
nutné vyřešit podúlohy lokalizace robota, tvorba mapy okolí, a plánování bezkolizní cesty, z které jsou získávány reference 
pro regulátor úhlových rychlostí motorů kol robota. Jedná se o běžné úlohy mobilní robotiky, které však v kontextu 
bakalářské práce hodnotím jako náročnější z důvodu širokého záběru robotických témat a omezeného výpočetního výkonu.

Splnění zadání splněno s menšími výhradami
Student splnil hlavní část zadání – vytvoření systému zajištující autonomní bezkolizní pohyb robota. Menší výhrady mám k 
vyhodnocení funkčnosti systému. Práce obsahuje kvalitativní vyhodnocení lokalizace (pouze porovnáno s odometrií) a 
mapování, následovené kvantitativním vyhodnocením přesnosti řízení projetí naplánované trajektorie (maximální hodnotu 
chyby by bylo vhodné doplnit ještě například o RMSE hodnotu z celé trajektorie). Nicméně vyhodnocení naplánované cesty v
práci chybí. Funkčnost celého systému bohužel nemohla být otestována z důvodu závady na robotovi.

Zvolený postup řešení správný
Použité metody jsou adekvátní řešenému problému. Oceňuji tvorbu mapy s pravděpodobnostním modelem obsazenosti. 
Pro plánování na CPU s omezeným výkonem není plánování pomocí prohledávání do šířky nejlepší volba.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Student využil znalosti modelu dírkové kamery, zkreslení objektivu a kalibrace jejich
parametrů, Bayesův filtr, prohledávání do šířky a generování referencí pro regulátory. Odbornost vyhodnocení výsledků 
experimentů je nižší. Například nelze tvrdit, že porovnání trajektorie odhadované použitou lokalizační metodou s odometrií 
ukázalo relativní přesnost použité lokalizační metody pokud pro vyhodnocení není k dispozici skutečná trajektorie robota. 
Doba plánování pomocí BFS bude záležet na vzdálenosti cílové pozice. Nelze tedy tvrdit, že pro danou velikost mapy trvá 
výpočet příbližně 1 s.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě
Vzhledem k tomu, že je práce psaná česky, očekával bych, že práce bude obsahovat daleko méně gramatických chyb, 
nepřesností, překlepů a zavádějících informací. Střídání českých a anglických výrazů popisující stejnou věc a střídání stylu 
psaní v jednotném a množném čísle první osoby také nepůsobí příliš dobře. Formální zápisy ani citace často nejsou správně 
zasazeny do vět, nejsou správně odlišeny vektory od skalárních veličin, čárky se vyskytují na začátku řádků, některé obrázky 
jsou špatně referencovány (některé jsou v závorkách jako rovnice), jiné nejsou referencovány vůbec. 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě
Práce obsahuje 16 referencí, z toho pouze 9 vědeckých článků a zbylých 5 položek jsou internetové odkazy. Bakalářská práce
by měla vycházet z více zdrojů. Například výběr plánovacího algoritmu není diskutován, přestože v doporučené literatuře je 
kniha plánovacích algoritmů. U algoritmu RatSLAM a dalších SLAM algoritmů chybí reference. Převzaté prvky jsou řádně 
odlišeny a bibliografické záznamy obsahují všechny nutné údaje. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

V práci je zpracované zajímavé téma autonomie pro dvoukolového robota. Zadané cíle se studentovi povedly 
splnit, ale nedůsledné vyhodnocení a celková forma práce, jak formální, tak jazyková, zbytečně snižuje celkovou 
úroveň a tím i známku. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C-dobře

Studenta bych se rád zeptal na následující otázky:
1. Pro tvorbu mapy uvažujete body 0.1-1 m nad zemí. Znamená to, že robot dokáže překonat překážky do 

výšky 0.1 m? Proč do mapy nezanášíte i nižší body? Jak vysoký je robot? Je překážka ve výšce 1 m 
skutečně relevantní pro plánováni robota?

2. Tvrdíte, že je možné nahradit BFS plánování algoritmem RRT. Jak se bude cesta nalezená pomocí RRT lišit 
od BFS cesty? Jaký plánovací algoritmus by se dal použít pro nalezení stejné cesty jako BFS, ale za kratší 
čas?

3. Nepovede plánování přes neznámé buňky s dlouhou plánovací periodou 1.5 s ke kolizi s překážkou, která 
se v neznámých buňkách objeví? 

Datum: 1.6.2022 Podpis:
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