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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Brick Detection for MBZIRC Competition
Jméno autora: Zdeněk Rozsypálek
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav: Katedra řídicí technky
Oponent práce: Ing. Jan Chudoba
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, CIIRC

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Téma hodnotím spíše jako náročnější z důvodu nutnosti kombinace různých metod pro dosažení požadovaného 
cíle.

Splnění zadání
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 považuji za splněné ve všech bodech.

Zvolený postup řešení
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Způsob řešení hodnotím jako správný a velmi efektivní.

Odborná úroveň
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití 
podkladů a dat získaných z praxe.
K odbornosti práce nemám výhrad. Práce je postavena na prostudování a korektním použití state-of-the-art 
metod. Funkčnost navržené metody byla experimentálně ověřena a výsledky experimentů byly prezentovány. V 
závěru práce je řádně zdůvodněno proč metoda dosahuje prezentovaných výsledků.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je psaná poměrně slušnou angličtinou, je čtivá a dobře srozumitelná. Na několika místech by bylo vhodné 
do formulace přidat slovo tak, aby bylo dané tvrzení jednoznačné, ale nejedná se o váźné problémy. Z 
typografického hlediska práce splňuje standardní kladené požadavky.

Výběr zdrojů, korektnost citací
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.
Veškeré popsané metody a přístupy, které nejsou původními myšlenkami autora práce, jsou korektně citovány. 
Snad jen u obrázků v úvodní kapitole by mohlo být zřetelněji označeno že jsou všechny převzaty z materiálu 
organizátora soutěže. Kvalita citací v práci je velmi dobrá.

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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Celkově mám z práce velmi dobrý pocit. Funkčnost výsledné metody evidentně odpovídá očekáváním a je vhodná
pro řešení problému předloženého zadáním soutěže MBZIRC.

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.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Dodatečná otázka k obhajobě:

V práci upozorňujete na omezené vertikální rozlišení laserového senzoru VLP-16. Důsledky tohoto 
omezení by šly pravděpodobně zmírnit, pokud byste pro segmentaci (1. krok vaší metody) použil více 
složených měření získaných při pohybu robotu, čímž by došlo k lepšímu pokrytí povrchu cihel. Myslíte si,
že by byl tento přístup realizovatelný, přínosný a jak by jeho aplikace změnila vaši metodu?
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A - výborně.


