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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Jakub Csanda 
Typ práce: diplomová 
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Vedoucí práce: Ing. Milan Rollo, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce považuji za náročnější. Autor se musel seznámit se stavem problematiky v oblasti indoorové lokalizace, 
senzory na principu UWB a znalosti pak aplikovat v praxi ve formě implementace algoritmů v prostředí Robot Operating 
System (ROS) s využitím knihoven třetích stran. 

 

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. 

Autor splnil zadání práce. Práce zahrnovala zpracování teoretického přehledu lokalizačních technologií, identifikaci 
vlastností UWB systému od externího dodavatele, návrh rozšíření řídicího systému vyvinutého ve skupině MRS na katedře 
kybernetiky a ověření v simulaci s využitím systému ROS a simulátoru Gazebo. Praktické ověření v reálném prostředí 
nebylo provedeno z důvodu koronavirové situace a tím souvisejícího omezení přístupu do vhodných prostor s instalovanou 
infrastrukturou. Po konzultaci s vedoucím práce byla rozšířena simulační část práce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor pracoval samostatně, k praktické realizaci přistupoval aktivně. Prokázal schopnost samostatně zpracovat zadané 
téma, v průběhu řešení dokázal identifikovat důležité podproblémy a tyto problémy analyzovat a vyřešit. V průběhu práce 
autor využíval nástroje pro kolaborativní vývoj (Git, GitLab). 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Autor aplikoval v praxi znalosti z oblasti řídicích systémů a robotiky. Autor se 
postupně problematice lokalizace ve vnitřním prostředí, následně rozšíření stávajícího systému řízení o lokalizaci 
založenou na využití UWB senzorů, návrhu řídicí architektury na vyšší úrovni a ověření vlastností navržených metod řízení v 
simulaci. Autor provedl experimentální ověření simulací v prostředí ROS, kde prokázal funkčnost navrženého řešení. 
Oceňuji schopnost metody ověřit v prostředí ROS ve spojení se simulátorem Gazebo, protože prvotní konfigurace, spuštění 
a implementace nových metod v tomto prostředí je relativně obtížné. Autor zároveň prokázal schopnost integrovat celou 
řadu různých systémů, pro identifikaci vlastností senzorů využil vlastní systém založený na jednočipovém počítači. V rámci 
práce použil několik programovacích jazyků. 
Drobné výhrady mám k relativně stručnému popisu vlastností UWB systému od společnosti ALIS Tech, který nespecifikuje 
žádné výrobcem udávané údaje, či podrobnosti o použitých modulech, či možnostech konfigurace systému a různých 
módech provozu. Druhá výtka směřuje k faktu, že autor identifikoval přesnost lokalizace tagů jako nedostatečnou pro 
stanovení přesného určení orientace v ose z (headingu), ovšem práce neposkytuje návrh řešení tohoto problému, autor na 
problém pouze odkazuje v závěrečné kapitole v sekci Future work. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce dobře zpracována, je vhodně členěna do kapitol a sekcí, obsahuje všechny náležité části. 
Práce je zpracována v anglickém jazyce na dobré úrovni, obsahuje přijatelné množství gramatických chyb. Po typografické 
stránce jsou kolem některých obrázků velká odsazení, což bude pravděpodobně způsobeno vlastnostmi šablony a 
vzhledem k rozsahu práce to nepovažuji za zásadní. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Autor se v práci odkazuje na více než 30 publikačních zdrojů, jde o kombinaci odborných publikací a webových stránek. 
Vzhledem ke spíše praktickému zaměření práce je počet zdrojů dostatečný. Jedná se o relevantní a aktuální publikace 
z nedávných let. Zdroje jsou v práci řádně citovány a odlišeny od vlastních úvah. Citace jsou v souladu s konvencemi. Citace 
28 a 29 jsou špatně vysázené. 

 

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 zručnost i apod. 
Z důvodu koronavirové situace nebyl proveden experiment v reálném prostředí. Namísto něj byla posílena simulační část, 
kdy autor vytvořil model prostředí a kvadkoptéry v simulátoru Gazebo a do systému integroval knihovny pro detekci a 
rozpoznávání April tagů. Vytvořil systém pro řízení mise a reakci na neočekávané události. Vlastnosti systému jsou 
dokumentované ve videu přiloženém k práci. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Jedná se o kvalitní a přehledně zpracovanou práci, autor prokázal aktivní a samostatný přístup k řešení zadaného 
problému. Autor prokázal schopnost uplatnit zkušenosti získané během studia, v rámci práce využil celou škálu 
znalostí z různých oborů. Prokázal schopnost zorientovat se v cizím kódu a integrovat systémy třetích stran.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.8.2020     Podpis: Milan Rollo 


