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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Přesné měření vlastní trajektorie vozidla 
Jméno autora: David Pekárek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra řídicí techniky 
Oponent práce: Ing. Michal Reinštein, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce hodnotím jako náročnější, jelikož vyžaduje porozumění jak oblasti zpracování signálů inerciálních 
senzorů pomocí Kalmanova filtru a tak i oblasti neuronových sítí. Práce se zaměřuje na reimplementaci teorie publikované 
v odborném článku včetně důkladného experimentálního ověření funkčnosti na veřejném datasetu, syntetickém datasetu a 
ve výsledku také přenos celého řešení na reálnou platformu RC modelu automobilu.  

 
Splnění zadání splněno 
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 diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu. Autor v závěru uvádí, že se nepodařilo dosáhnout stejných výsledků 
jako v původní publikaci a korektně určuje možné příčiny. Dosažení stejné či lepší přesnosti však v zadání nebylo vyžadováno, 
pouze otestování na vlastních datech, což bylo splněno. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor si nejprve nastudoval a analyzoval vybranou publikaci, na teoretické úrovni se pak věnoval jednotlivým senzorům a 
zpracování jejich signálů. Praktická část práce je rozdělena do dvou nosných kapitol popisujících vytvoření syntetického a 
reálného datasetu. Syntetický dataset byl použit pro testování robustnosti algoritmů pomocí šumové analýzy. K ověření 
aplikovatelnosti byl použit RC model, na kterém autor zprovoznil vyčítání všech potřebných senzorů. V závěru autor 
analyzoval výsledky původní publikace a porovnal je s výsledky vlastními. Postup řešení až na drobné výhrady považuji za 
správný, jen je škoda, že k ověření nebylo využito skutečného automobilu – použití RC modelu úlohu komplikuje především 
z důvodu vibrací a odlišné dynamiky pohybu, než pro jakou bylo původní řešení v publikaci zamýšleno. Konkrétní výhrady: 
Kapitola 4.3. „Šumové kovarianční matice byly nahrazeny průměrnou odhadovanou hodnotou napříč celým datasetem“ není 
metodologicky správně; filtr by neměl být laděn dle datasetu, který je následně použit pro testování. Kapitola 4.3 „Následující 
experiment ukazuje, že zlepšení AI-IMU Dead-Reckoning metody oproti EKF algoritmu není velké.“ Tvrzení jako tato by měla 
být vždy podpořena testem statistické významnosti, který v práci úplně chybí. Přestože oceňuji úsilí investované do rozšíření 
generátoru syntetických dat, domnívám se, že autor se měl spíše věnovat části řešení související s neuronovou sítí, včetně 
jejího popisu a ověření korektnosti učení, tedy funkčnosti na trénovacích a testovacích datech. Syntetická data ve výsledku 
přenosu na reálnou platformu moc nepomohla, správné naučení sítě však mohlo pomoci s problémem vibrací. 

 
Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce hodnotím jako uspokojivou; výhrady jsou následující: Kapitola 2 není konzistentní s experimentální 
částí, jelikož místo na RC model míří spíše na automobil, který má jiné vlastnosti; popis senzorických modalit je příliš stručný, 
chybí odkazy na současný stav poznání v oblasti lokalizace. V kapitole 3.2.5 chybí zmínky o různých architekturách KF/EKF a 
možnostech tvorby modelu; kapitola 3.2.6 popisující IEKF je příliš stručná, nevysvětluje dostatečně princip (chybí rovnice). 
Kapitola 4 prezentuje některé závěry zavádějícím způsobem, např. tvrzení „…metoda může dosahovat podobné přesnosti 
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pouze z inerciálních měření jako algoritmy založené na Vizuální odometrii, Radaru nebo Lidaru“ (str. 19) což ale platí pouze 
pro případ bez korekcí pomocí tzv. loop closures, které jsou dle původního článku pro metodu ORB-SLAM2 vypnuty. V 
kapitole 5.2.1. chybí podrobnější vysvětlení jednotlivých komponent šumu inerciálních senzorů a jejich matematický popis 
pro účely modelování. V práci autor vychází primárně z dokumentace použité IMU, lepší by však bylo si šum na reálné 
platformě proměřit (např. metodou Allan variance). Z hlediska prezentace výsledků (kapitola 5.3.4) figury 5.9, 5.10 a 5.11 
poskytují sice zajímavý náhled, avšak přínosnější by bylo prezentovat odchylky trajektorií v čase, např. RMSE vzhledem 
k referenční trajektorii. Z kapitol 5 a 6 může mít čtenář pocit, že je k EKF přistupováno spíše jako k black-boxu. V práci chybí 
stavový popis a konkrétní definice modelu (matice F, H, atd.),  stejně tak popis modelování šumu či komentář k diskretizaci 
modelu pro účely implementace. Jako největší nedostatek z hlediska odborné úrovně však považuji chybějící úvod do teorie 
neuronových sítí, popis použitého řešení, popis učení neuronové sítě a vyhodnocení správnosti naučení sítě. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální i jazykové stránce hodnotím práci jako velmi dobrou. Práce svým rozsahem, strukturou kapitol i jazykovou úrovní 
odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Vlastní text je čtivý, výborně členěný, čímž umožňuje čtenáři snadnou orientaci. 
Práce přehledně odděluje teoretickou část od experimentální a obsahuje jen malé množství překlepů a gramatických chyb.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Jelikož se práce zaměřuje na reimplementaci jedné konkrétní publikace, je důraz kladen na články a reference související 
s touto publikací a s prací původních autorů. Výběr zdrojů je kvalitní, avšak svým rozsahem je s ohledem na běžné zvyklosti 
u diplomových prací spíše podprůměrný. Práce obsahuje celkem 20 referencí, které autor cituje či parafrázuje. Teoretická 
část je tímto výčtem pokryta sice uspokojivě, avšak práce by určitě měla obsahovat více referencí na současný stav poznání, 
odkazy na jiná řešení a to minimálně v rozsahu původního článku. Převzatá schémata, obrázky či vzorce jsou řádně citovány 
přímo v popisku. Větší výtku bych měl ke způsobu citování online zdrojů, kde je třeba uvést datum přístupu na daný web. 

 
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. 
Velmi oceňuji zajímavý výběr článku, tvorbu datasetu a množství provedených experimentů, zprovoznění HW a kritický 
pohled na vyhodnocení úspěšnosti.  

 
 
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. 
 
Celkové hodnocení odpovídá souhrnnému hodnocení dle jednotlivých kritérií. Na studenta bych měl následující otázky: 

1. Jak byste odhadl možnou chybu způsobenou zanedbáním vlivu rotace Země, Coriolisovy síly a předpoklad 
konstantního gravitačního zrychleni? 

2. Je rozdíl mezi výsledky dosaženými pomocí metod „Kalmanova filtrace“ a „IEKF s neuronovou sítí“  prezentovanými 
v kapitole 6.4 statisticky významný? Jak závisí tato statistická významnost na délce ujeté trajektorie?  

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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