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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Algoritmy mapování v neznámém prostředí pro mobilního robota TurtleBot3 
Jméno autora: Kirill Rassudikhin 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Oponent práce: Ing. Cyril Oswald, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Student měl k dispozici plně vybavenou robotickou platformu TurtleBot3 u níž k pohybu a navigaci využíval standardních 
knihoven. Jeho úkolem bylo seznámit se s danou robotickou platformou, provést rešerši vhodných metod průzkumu 
neznámého okolí a tři zvolené metody aplikovat.  

 

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 bylo splněno v plném rozsahu 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

K postupu nemám výtek. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je na slušné úrovni. Bohužel několikrát v práci je zmíněno, že závěru dané problematice bylo dosaženo na 
základě výsledků vrácených po zadání do internetového vyhledávače. Zde by spíše bylo na místě využití přehledových 
článků o dané problematice. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je na slušné úrovni. Při popisu algoritmů je ale příliš často využito odkázání na následující text, 
což znepřehledňuje vysvětlení algoritmu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 citačními zvyklostmi a normami. 
K výběru zdrojů nemám námitek. Občas není úplně jasné, odkud byla dané informace či závěr čerpán, což spíše než úmyslu 
připisuji nedůslednosti. 

 

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. 
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Žádné další komentáře. 

 
 
 

 

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. 
 

Úkolem studenta bylo se seznámit s robotickou platformou TurtleBot3, provést rešerši metod průzkumu 
neznámého okolí mobilní robotické platformy, vybrané tři metody aplikovat a simulačně a v reálném prostředí 
vytvořené algoritmy otestovat. Student prokázal schopnost se v dané problematice zorientovat a schopnost 
implementovat metody ve formě algoritmů pro danou reálnou robotickou platformu. Drobné výtky mám jak k  
odborné tak formální úrovni práce. Z práce jsem nabyl dojmu, že rešerše nebyla provedena dostatečně  do 
hloubky. Popis algoritmů často odkazuje na budoucí text což práci znepřehledňuje. Tyto nedostatky ale dle mého 
názoru nemají dopad na výsledek práce, jen částečně kazí dojem z odevzdaného textu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Doplňující dotazy: 
 

1) K popisům buněk jste využil označení -1 buňka s neznámým stavem, 0 volná buňka, 100 buňka 
s překážkou. Proč zrovna 100 pro obsazenou buňku? Má volný rozsah 1-99 nějaké budoucí využití? 

2) Na straně 25 u popisu naivního algoritmu píšete, že výběr hranice k prozkoumání je založen na 
náhodném výběru s rovnoměrným rozložením pravděpodobnosti. Na závěr ale píšete o normálním 
rozložení pravděpodobnosti výběru. Jak tomu máme rozumět? 

3) Na straně 39 píšete, že využíváte knihovny tf2 toolbox, která interně monitoruje akumulovanou chybu 
odometrie a koriguje systém souřadnic. Můžete vysvětlit, na jakém principu toto monitorování 
funguje? 
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