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Náročnost zadání

Zadání je náročnější, a to převážně svou komplexností pro studenta bakalářského studia. Prvním cí-
lem zadání bylo samostatné nastudování a následná implementace kalibračního procesu mezi laserovým
skenerem a vícero kamerami. Druhým cílem bylo využití získané kalibrace mezi senzory k fúzi barevné
informace kamer s prostorovou informací z laserového skeneru. Součástí zadání byla taktéž analýza a
ověření navržených metod na zašuměných datech z reálné helikoptéry.

Splnění zadání

Student splnil zadání v jeho plném rozsahu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

Student pracoval velmi aktivně. Pravidelně se dostavoval na konzultace a reagoval na mé připomínky.
Doporučenou literaturu si nastudoval, určil její možné nedostatky a sám přišel se směrem vývoje, jenž si
dával za cíl tyto nedostatky odstranit. Aktivitu a samostatnost studenta hodnotím stupněmA - výborně.

Odborná úroveň

Použité postupy, řešení, metody a implementované algoritmy jsou popsány srozumitelně. Při návrhu tech-
nického řešení student správně odhalil velkou důležitost správné a přesné kalibrace, a připravil tak funkční
kalibrační postup, jenž bude dále používán ve skupině Multi-Robot Systems. Studentem navržené kalibra-
ční řešení navíc potlačuje i nedostatky state-of-the-art literatury [Pusztai Z., et al., Accurate Calibration
of Multi-LiDAR-Multi-Camera Systems, 2018], která vyžaduje apriorní informaci o relativní poloze ka-
libračního vzoru vzhledem ke kalibrovaným laserovým skenerům. Za mírný nedostatek práce považuji
neobecně psaný kód a absenci kvantitativního vyhodnocení použitých algoritmů pro fúzi barevné a pro-
storové informace. Vzhledem ale již k tak širokému rozsahu práce, jeho náročnosti a také koronavirovým
omezením nepovažuji tento bod za kritický. Odbornou úroveň práce hodnotím stupněm A - výborně.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Formální úroveň práce je velmi dobrá. Stejně tak rozsah práce. Text práce je napsaný dobře srozumitelnou
angličtinou, jejíž úroveň rostla s nabranými zkušenostmi studenta. Formální a jazykovou úroveň práce
hodnotím stupněm A - výborně.



Výběr zdrojů, korektnost citací

Práce obsahuje vhodně použité citace týkající se použitých algoritmů a prací podobného zaměření. Použitá
literatura je citována korektně. Výběr zdrojů je v pořádku a jejich množství považuji za dostačující. Výběr
zdrojů a korektnost citací hodnotím stupněm A - výborně.

CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Předložená práce je z mého pohledu výborná. Student plně splnil všechny body zadání, dle kterého
navrhnul vhodnou metodu kalibrace senzorů na palubě bezpilotní helikoptéry, jenž přesahuje i nejnovější
přístup k řešené úloze v dostupné literatuře. Kalibraci dále využil pro fúzi barevné a prostorové informace,
kde pro snížení vlivu šumu na výstup student kvalitativně ověřil několik filtrů a porovnal jejich nastavení.
Navržené metody student analyzoval v simulaci a také je ověřil na datech z realného hardwaru, což
hodnotím kladně.

Předloženou práci hodnotím stupněm A - výborně.

V Praze 31. května 2021

Pavel Petráček


