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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Algoritmy mapování v neznámém prostředí nejsou látkou magisterského natož bakalářského studia, avšak literatura 
zabývající se touto problematikou je hojně dostupná. Řešení zadaných úkolů vyžaduje aktivní přístup k vyhledávání 
vhodných zdrojů a jejich pochopení pro účely následné implementace. Z těchto důvodů považuji zadání práce za náročnější. 

 

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. 

Předložená práce bez větších výhrad splňuje všechny body zadání. Student zvolil minimální požadovaný počet algoritmů 
mapování a provedl s nimi všechny požadované úkony – popsal je, implementoval a porovnal v simulaci/reálném prostředí. 
Menší výtku mám k nerovnoměrnému rozsahu rozpracování jednotlivých úkolů, kdy popis implementační části zabírá 
majoritní část předložené práce, kdežto teoretické základy, pokud jsou vůbec uvedeny, jsou strohé. 

 

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 byl při řešení zadané závěrečné práce velmi aktivní. Dodržoval dohodnuté termíny a na domluvené pravidelné 
schůzky chodil připraven. Svou nepřítomnost byl schopen adekvátně alternovat distanční formou. Jak při zpracovávání 
teoretické části, tak pak zvláště při implementaci vybraných algoritmů projevil významnou schopnost samostatné tvůrčí 
práce. Aktivně si vyhledával vhodné zdroje informací a do problematiky se snažil proniknout sám. Všechny průběžné výhrady 
byly do práce zapracovány. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Při hodnocení odborné úrovně práce je nutné přihlédnout k tomu, že zpracovávané téma bylo pro studenta nové, jelikož se 
toto neprobírá v základním ani navazujícím studiu. Přesto při zpracovávání odborného textu je nutné se vyhnout obecným 
nedostatkům. 
Popis použitého robota je stručný a obsahuje všechny důležité informace. Též popis systému ROS má vhodný rozsah a zabývá 
se podstatnými informacemi. Navazující teoretické kapitoly o principu SLAM a algoritmech mapování jsou už pak příliš 
strohé, když se přihlédne k celkovému rozsahu práce, který je více než nadprůměrný. Z toho pohledu popis metody EKF-
SLAM nedává příliš smysl, když tato metoda není pro řešení důležitá, jak uvádí sám autor. Oproti tomu GraphSLAM byl měl 
být popsán podrobněji. V této části se též nachází faktické nedostatky. Dynamika systému je v kapitole 4.3.1 nesprávně 
označena vztahem 𝐴𝑥 = 𝑏, kdežto v citovaném článku [16] se píše něco jiného. V definici funkce 𝐽 není pak definována 
proměnná 𝑢 nebo jí chybí dolní index. Ve stejné definici pak není jasné, proč matice 𝑄 a 𝑅 mají dolní index (Jsou časově 
závislé?). Celkově je kapitola 4 odborně strohá a nepřesná. V kapitole 5 se pak uvádí příklad mapy, v níž není rozlišení v obou 
směrech stejné, což je celkem neobvyklé. V kapitole 6 by bylo pak vhodné uvést, proč byly zvoleny právě tyto 3 algoritmy a 
ne jiné. 
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V kontrastu teoretické části je implementační část velmi obsáhlá a zabírá podstatnou část předložené práce. Student v ní 
sice prokázal, že uvedené algoritmy implementoval, ale většina textu by byla vhodná spíše do dokumentace. Přesto zde 
velmi chválím uvedení implementačních problémů a také uvedení referencí. 
Závěrečná simulační část se pak za tou implementační jeví poněkud stručná, i když zhodnocuje výsledky rozumným 
způsobem. S ohledem na zvolené metriky by bylo vhodné uvádět, kolik buněk celkem jednotlivé mapy mají. Pomohlo by to 
představě, kolik buněk nebylo „nalezeno“. Též jsem nebyl schopen v simulačním ani reálném měření nalézt velikost buňky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je předložená práce na velmi dobré úrovni. Text je psán dobrou angličtinou. Typografické zpracování je 
pěkné. Vhodně zvolená šablona dává textu odbornější nádech. Text samotný obsahuje malé množství chyb (např.: „on fig. 
3.2“, „algorithm is belongs“, „odomety coordinate frame“, „devide by map“ atd.). Dále se v textu například opakuje část 
„Localization and mapping algorithm…“. Tabulka je označena jako obrázek (fig. 5.2). V obrázku 9.13 nejsou čitelné popisky 
horizontální osy. V tabulce 10.1 je současně použita desetinná čárka i tečka, poslední hodnota vzdálenosti nedává smysl. 
Některé jednotky jsou zobrazeny kurzívou, některé nikoliv. Některé zkratky či názvy nejsou jednotné (např. slam/SLAM). 

 

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 
zvyklostmi a normami. 
Student byl při vyhledávání vhodných zdrojů velmi aktivní a samostatný. Výčet použitých zdrojů je rozsáhlý. Pro svou práci 
použil relevantní zdroje. Důsledně odlišil svou práci od převzatých informací. V tomto ohledu je jediným nedostatkem 
chybějící citace u obrázků 5.6 a 6.1. Obrázek 4.1 není v textu vůbec referován, a tak se jedná pouze o výplňkovou grafiku. 

 

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. 
Z hlediska programové realizace zahrnující implementaci zvolených algoritmů v jazyce Python a správu repositáře na 
github.com student projevil své kvality. Program je pěkně strukturován/komentován a může sloužit jako výchozí bod pro 
další projekty. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená závěrečná práce zpracovává téma algoritmů mapování v neznámém prostředí. Text práce okrajově 
popisuje problematiku mapování a letmo nastiňuje fungování vybraných algoritmů, které jsou následně 
implementovány a nasazeny na dvoukolovém robotovi v simulačním i reálném prostředí. Dosažené výsledky jsou 
pak pomocí vybraných kvantifikátorů porovnány. Předložená práce má spíše implementační charakter a hlubší 
teoretické/odborné zkoumání zde chybí, což je znát i na rozsahu jednotlivých kapitol, kdy implementační část zabírá 
40 ze 103 stránek. Nelze však upřít studentův aktivní přístup a samostatnost. K zadanému tématu je nutné 
podotknout, že není součástí vyučované látky základního ani navazujícího studia, přesto se ho student zhostil 
zodpovědně a rozpracoval podle svých schopností. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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