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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné
Zadání vyžaduje vyvinout sebe-lokalizační metodu pro zpřesnění GPS odhadu pozice dronu v blízkosti sloupů vysokého 
napětí za využití nesených senzorů. Při využití LiDARu je potřeba zarovnat laserový sken do georeferencovaného modelu a 
obdržený odhad pozice poté sloučit s nepřesným odhadem z GPS pro dosažení jeho zpřesnění. Zadání lze splnit použitím 
základních metod, nicméně vlivem nedokonalostí dat z reálného světa a přítomnosti dalších objektů v okolí je nutné data 
nejprve filtrovat pro správnou funkčnost. Zadání proto hodnotím jako průměrně náročné.

Splnění zadání splněno s většími výhradami
Byla vyvinuta metoda pro sebe-lokalizaci v blízkosti sloupů vysokého napětí, proto považuji zadání za splněné.
Mám však výhrady k dosažené přesnosti lokalizace, která je horší než očekávaná a horší než samotná GPS. Metoda tedy 
nelze použít pro zpřesnění odhadu pozice. Dle mého názoru tento výsledek není dostatečně odůvodněn a chybí analýza, 
která by identifikovala část systému způsobující tuto chybu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře
V první polovině vývoje metody byla aktivita studenta poměrně nízká, což se poté v druhé polovině zlepšilo. Bohužel tím 
nezbyl čas na vyřešení problému s nízkou přesností lokalizace, vygenerování reprezenatitvních výsledků a sepsání kvalitní 
bakalářské práce. Měl jsem pocit, že některé mé rady ohledně vyhodnocení metody a prezentace výsledků za účelem 
zkvalitnění práce narážely na studentův cíl, mít práci již hotovou. Celkově ale hodnotím aktivitu a samostatnost dobře.

Odborná úroveň D - uspokojivě
Odbornou úroveň práce hodnotím jako uspokojivou. Navržené řešení používá vhodné přístupy a nástroje k vyřešení 
problému a přesnost výsledného odhadu pozice je vyhodnocena a porovnána s přesností GPS. Při dosažení horšího než 
očekávaného výsledku by práce měla obsahovat detailní analýzu vlivu částí systému na chybu (Jakou chybu má jen ICP oproti
fúzovanému odhadu? Jaký vliv má densifikace a omezení DOF?). Také by bylo vhodné doplnit diskuzi volby parametrů 
algoritmů, případně vyzkoušet jinou implementaci ICP, pokud by se ukázalo, že použitá metoda má problémy s konvergencí.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Formální zápisy používají přehlednou notaci a jsou správně zasazeny do vět. Velká část notace z tabulky 1.1 se však v textu 
vůbec nevyskytuje, a v některých případech se od tabulky liší. Některé vizualizace nejsou příliš informativní, některé mají 
velikost písma na hranici čitelnosti. Po jazykové stránce má práce jisté nedostatky, nicméně oceňuji volbu anglického jazyka 
oproti češtině. Formální úroveň tak hodnotím vesměs dobře. 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře
Výběr zdrojů je korektní, jejich počet adekvátní bakalářské práci a převzaté prvky jsou řádně odlišeny. Ocenil bych větší 
aktivitu při hledání metod a inspirace v literatuře. Hodnotím velmi dobře.

1/2



POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Bakalářská práce je celkově na dobré úrovni. K lepšímu hodnocení jí chybí detailní odůvodnění dosažení horších 
než očekávaných výsledků, diskuze a vliv parametrů metod a kvalitnější vyhodnocení výsledků.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.

Datum: 7.6.2022 Podpis:
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