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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Oponent práce: Ing. Jaroslav Bušek 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání závěrečné práce je náročnější vzhledem k tomu, že její řešení obnáší nejen výběr vhodného algoritmu pro zpracování 
naměřených dat ze senzorů UAV a návrh autonomní navigace pro specifický účel, ale také obsahuje implementační část 
završenou reálným otestováním. Tím klade nároky současně na teoretické znalosti i na schopnost jejich praktického nasazení 
na reálném zařízení. 
 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

První bod zadání, který ukládá řešiteli, aby se seznámil s problematikou autonomní navigace UAV, je zpracován na 16 
stránkách předložené práce, což je téměř polovina celkového rozsahu. Zadaná problematika je sice obsáhlá, ale bylo na 
řešiteli, aby si vybral informace relevantní pro řešení zadaných úkolů. Zvláště teoretickému odvození Kalmanova filtru je pak 
věnována přílišná pozornost. V rámci prvního bodu zadání byla tedy v krátkosti popsána historie UAV, byly zmíněny metody 
navigace UAV, byly vyjmenovány používané senzory a byly podrobně popsány metody filtrace měřených veličin. Bohužel, na 
zbývající čtyři body, které zahrnují tvůrčí práci studenta, pak náleží ani ne druhá polovina rozsahu předložené práce (str. 25 
až 38), v níž byl navržen, stručně popsán a implementován algoritmus navigace UAV. Pro navržený algoritmus navigace bylo 
provedeno simulační ověření v prostředí MATLAB/Simulink a algoritmus byl následně implementován v programovacím 
jazyce C++ na MCU STM32. Ačkoliv předložený text uvádí, že implementace byla úspěšná, nebyla provedena verifikace 
uskutečněním testovacích letů, v důsledku čehož nebyl splněn poslední důležitý bod zadání, což částečně znevažuje i 
úspěšnost splnění bodu předchozího. 
 

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

Student se seznámil s aktuálním stavem projektu, na jehož rozšíření měl pracovat, a na základě získaných informací zvolil 
postup řešení, který korespondoval s technickými možnostmi použitého vybavení a účelem nasazení UAV. V některých 
částech práce je ale zřejmé, že došlo ke značnému zjednodušení problematiky, aniž by to bylo relevantně zdůvodněno (např. 
vynechání optimalizace trajektorie v kapitole 7.6. z důvodu nutnosti znalosti „charakteristik a diferenciálních rovnic“). 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student využíval znalostí získaných studiem, což dokládá i citace prezentací z absolvovaných předmětů. Dále se zaměřil na 
aplikační zdroje, z nichž čerpal inspiraci pro implementaci algoritmů. Z odborné literatury pak čerpal důležité teoretické 
informace, které zužitkoval v kapitole 2 a méně již v kapitole 3. Bohužel odborná úroveň práce významně utrpěla v důsledku 
chyb v převzatých rovnicích (7, 8, 10, 15(?)) v kapitole 4 a také tím, že tato kapitola parafrázuje téměř výhradně jeden zdroj. 
Jedná se tak pouze o redukovaný text, na jehož plnou verzi bylo možné se jednoduše odvolat referencí. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni. Obsahuje několik překlepů a gramatických chyb (např.: na str. 4: „It free, has 
great coverage ans…“, na str. 26: „tau_acc“, na str. 30: „it reflect…“). Občas jsou použita zbytečně dlouhá souvětí, v nichž se 
ztrácí sdělená informace (např. na str. 5: „This paper presented… the inner sides for stereo.“). 
Formální úroveň práce je též na dobré úrovni. Rovnice a obrázky jsou číslovány, avšak tabulky nejsou všechny číslovány, 
resp. popsány (např. RMSE a STD hodnoty na str. 29 a 30). Na str. 20 se text nesprávně odkazuje na tabulku 7 namísto  
přiložené tabulky 3. Struktura členění textu hlavními kapitolami je sice rozumně zvolena, ale názvy podkapitol občas trpí 
přílišnou strohostí (např.: 2. Navigation > 2.2. Navigation). Některé číslované podkapitoly jsou zbytečně dále rozčleněny, 
jelikož obsahují minimum textu (např. kapitola 9.1.) a evokuje to snahu o natažení textu. 
Rozsah práce je průměrný. Značnou část předloženého textu tvoří popis teoretického pozadí práce. 

 

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. 
Student si vyhledal vhodnou literaturu pro nastudování řešené problematiky. Vhodně doplnil teoreticky orientované 
materiály i zdroji s aplikačními poznámkami. Zdroje jsou důsledně citovány a je zřejmé, které části textu přejímají informace 
z použité literatury. Bibliografické citace jsou ve většině případů úplné. Pouze u pár citací chybí některé informace, 
pravděpodobně je nebylo možné dohledat. Ačkoliv bylo citováno několik zdrojů, které pojednávají o Kalmanově filtru (KF) a 
jeho variantách, téměř celá kapitola 4.2 vychází obsahově ze zdroje [19], což je sice v textu uvedeno, ale bylo by vhodnější se 
vyhnout přejímání odvození KF (resp. přepisování rovnic) a více rozvinout problematiku nasazení KF, jak je naznačena 
v kapitole 4.2.4 či v textu odkazem na zdroje [20], [21], [22]. Pro některá silná tvrzení by bylo vhodné zacitovat relevantní 
zdroje (např.: na str. 8: „The temperature dependency can be usually copmensated…“, na str. 9: „GPS has also multiple 
errors sources…“). 

 

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. 
Předložené technické řešení je sice částečně funkční a propojuje teorii s praktickou aplikací, ale jeho plné nasazení bude 
vyžadovat důkladné odladění. 

 
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. 
 

Úspěšné splnění všech bodů zadání diplomové práce obnášelo nastudování jak teoretických znalostí, tak informací 
potřebných pro implementaci navržených algoritmů. Prvnímu kroku byla věnována podstatná část předloženého 
textu, ale popisem vlastního řešení se autor zabývá již povrchně, ačkoliv samotné praktické nasazení zvolených 
algoritmů na reálném zařízení obecně vyžaduje vynaložení většího úsilí. Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno 
prokazatelné alespoň částečné otestování navrženého řešení autonomní navigace a simulace pouze stroze 
ilustrují následování předvolené trajektorie v ideálním případě bez vnějších vlivů, je otázkou, zda systém 
autonomní navigace bude funkční i v reálných podmínkách za předpokladu, že bude provedena jeho správná 
parametrizace dle skutečné konfigurace UAV. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 12.6.2017     Podpis: 


