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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Control of a heterogeneous team of autonomous UAVs 
Jméno autora: Michal Zajačík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Martin Selecký 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
- 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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 splňuje všechny body zadání, ale některé z nich by zasloužili, aby jim bylo věnováno více pozornosti, např. 
byly velmi stručně popsány bezpečnostní problémy při provozu autonomních UAV týmů a to, jak by je autor práce řešil (bod 
3). Dále pak nebyly dostatečně popsány interakční protokoly pro řízení takovéhoto týmu (bod 4) a i experimentální část byla 
dost stručná. 

 

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

-  

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Zadání práce je obsáhlé a autor v rámci své práce určitě udělal hodně, ale práce je psaná spíše povrchově a chybí v ní více 
konkrétních odborných textů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná anglicky a obsahuje přípustné množství gramatických a stylistických chyb. Členění do kapitol je někdy méně 
přehledné, autor přeskakuje od popisu modemů k popisu výpočetní jednotky a RC soupravě a poté zpět k jinému modemu, 
popisuje jednu problematiku u hexakoptéry a nezmíní ji u letounu a naopak apod. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Práce s prameny je v pořádku, jen někdy není zcela jasné, které části algoritmů a řešení autor převzal a které vytvořil. 

 

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. 
Dosažené výsledky práce jsou až na několik nepřesností v pořádku, nicméně práce je psána povrchově bez konkrétnějších 
odborných výstupů. Experimentální část je vyloženě podceněná. 
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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. 
 

Práce splňuje všechny body náročného zadání, i když některé body řešeny by zasloužily podrobnějšího zpracování 
- konkrétně bezpečnostní problémy při provozu autonomních UAV týmů a to, jak je autor práce řešil (bod 3) a 
dále pak podrobnější rozbor toho, jaké byly použity interakční protokoly pro řízení takovéhoto týmu (bod 4). V 
experimentální část je pak uveden více méně pouze popis testovaných scénářů bez konkrétních dat nebo statistik 
z měření. Práce je psána povrchově bez konkrétnějších odborných výstupů. 

Práce je psaná anglicky, s ne zcela přehledným strukturováním kapitol, ale přesto je srozumitelná. 

 

Studentovi bych rád položil následující dvě otázky: 

1) Proč jsou v obou systémech použity dva komunikační modemy? 
2) Jak je v navržených systémech ošetřen požadavek UCL na failsafe systém pro ukončení letu v případě 

potřeby? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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