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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práce se zabývá implementací konečných automatů nad systémem ROS pro navigaci létajícího dronu. Konkrétním cílem pak
bylo zvládnout pomocí implementovaného konečného automatu průlet dronu oknem budovy. Tento cíl byl splněn. Oceňuji,
že implementace byla otestována v simulačním prostředí Gazebo ve spolupráci s multi-robotickou skupinou z FEL ČVUT.
Určité výhrady mám ale k technické kvalitě práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 75 (C)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Práce je napsána v anglickém jazyce. Jazyková úroveň je odpovídající, ovšem sdělení samotné je často příliš stručné. Text se
soustřeďuje hlavně na statický popis studovaných pojmů, ale chybí hlubší pojednání o jejich sémantice - například u
ústředního pojmu konečného automatu se čtenář dozví, z jakých komponent sestává, ale nic o tom, jak tyto komponenty
fungují. Podobným způsobem autor zachází i s dalšími pojmy týkajícími se například systému ROS. U stěžejního návrhu
konečného automatu pro navigaci dronu chybí analýza, proč byla zvolena určitá množina stavů a přechodová funkce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 65 (D)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Programátorská část má odpovídající kvalitu i její dokumentace je představuje silnější stránku práce, autor uvádí řadu
programových příkladů, což oceňuji. Jako nedostatečnou shledávám experimentální část, ačkoli zároveň oceňuji snahu
implementaci otestovat v simulačním prostředí Gazebo. Experimenty pouze prokazují základní fungování navrženého
modelu, ale žádné další poučení z nich nevyplývá. Očekával bych například porovnání výkonnosti či úspěšnosti dvou či více
různých konečných automatů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

85 (B)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Práce má velký potenciál k dalšímu rozvoji. Navigace dronů je aktuální úloha v mnoha oblastech spojených s logistikou. Zvlášť
navigační operace typu průlet oknem mohou být pro praxi zajímavé. K plnému aplikačnímu využití však práce potřebuje ještě
vyzrát.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Uchazeč by se měl vyjádřit k tomu, jak zkonstruoval navigační konečný automat a jaké přitom uvažoval alternativy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Práci doporučuji uznat jako bakalářskou. Implementační stránka je silnější, prezentace řešení a jeho zhodnocení v textu je ale
slabší.

Podpis oponenta práce:


