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Cílem posuzované práce bylo aplikovat moderní metody řízení na úlohu sledování naplánované tra-

jektorie modelem závodního auta. Snahou bylo přenést do reálného světa výsledky loňské diplo-

mové práce Jana Filipa, kde se stejná úloha řešila jen v simulaci.

David Kopecký spolupracuje s naší skupinou od jara 2018, kdy semu ve spolupráci s dalšími stu-

denty v rámci týmového projektu podařilo vyhrát mezinárodní soutěž autonomních formulí F1/10.

V dalším, podzimním, kole soutěže se náš tým umístili až na třetímmístě a je tedy zřejmé, že jednou

zmotivací studenta pro práci na tomto tématu byla snaha o lepší umístění našeho týmu v budoucích

kolech soutěže.

Pro nasazení algoritmů, navržených Janem Filipem, v reálném prostředí závodního autíčka ne-

stačilo tyto algoritmy pouze implementovat a “spustit” na modelu auta, ale bylo potřeba vyřešit

mnoho dílčích problémů, které jsou v simulovaném prostředí snadné. Jedná se zejména o identifi-

kaci kinematickéhomodelu auta, vytvořenímapy reálné tratě, lokalizaci auta na této trati a napláno-

vání trajektorie. Všechny tyto problémy pan Kopecký uspokojivě vyřešil a nakonec se mu podařilo

implementovat i LQR aMPC řízení pro sledování trajektorie. Obě metody fungují, nicméně z nepub-

likovaných experimentů je vidět, že pro úspěšné nasazení algoritmů v soutěži je bude potřeba ještě

trochu vylepšit.

Se studentemse spolupracovalo velmi dobře. Jedná se o aktivního amotivovaného studenta. Pra-

coval samostatně, práci si sám rozvrhl i organizoval. Konzultace s ním byly velmi efektivní – k pro-

blémům, na které narazil,měl vždy připraveno několikmožných řešení a velmi rychle semudařilo je

překonávat. Poslední experimenty sice probíhaly asi týden před odevzdáním, ale dostat se až k nim

vyžadovalo velké úsilí a o moc rychleji postupovat nešlo. Navíc, současně s diplomovou prací nám

částečně pomáhal i s projektem autonomního řízení skutečného auta, na kterém s námi naplno spo-

lupracoval dříve.

Celkově jsem s prací pana Kopeckého velmi spokojen a hodnotím ji stupněm A – výborně.
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