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1. Problematika práce
Práce se zabývá návrhem senzorického a navigačního subsystému pro autonomně řízený servisní
mobilní robot. Oblast servisní robotiky je velmi aktuální téma a autonomní navádění mobilního
robotu přes dynamicky se měnící prostředí je častá úloha výzkumných týmů. Zadání patří mezi
náročné.

2. Dosažené výsledky
Student v práci navrhl vhodné typy senzorů na stávající všesměrový mobilní robot za účelem detekce
neočekávaných překážek a lokalizace robotu ve známém prostředí vybaveném grafickými prvky
(značkami). Pro plánování trajektorie i simulaci všech subsystémů byl použit simulační systém V-
Rep. Z práce není jasně zřejmé, zda byl robot skutečně navrženými senzory vybaven, nebo byl
kompletní návrh ověřován pouze v simulaci. Jediná zmínka o omezené dostupnosti hardwarových
komponent je uvedena v úvodu kapitoly 10 - není však specifickováno, zda se netýká pouze kamer.

3. Původnost práce
Práce je logicky členěna do kapitol, které na sebe svou náplní navazují. Kapitola 10 "Testování
systému" má extrémně krátký rozsah (jedna stránka), což je pro kapitolu nejvyšší úrovně nevhodné.
Zároveň je díky tomu velmi nedostatečným způsobem testování v reálných podmínkách popsáno a
vyhodnoceno. Závěr rovněž reálné testy zmiňuje jen velmi neurčitě a stroze slovy "testy prokázaly
funkčnost lokalizačního systému".

4. Formální náležitosti práce
Práce je na velmi dobré grafické úrovni, je použito vhodné formátování, obrázky jsou dostatečně
velké a čitelné (pouze u Obr. 7 a 8 je patrná velká míra ztrátové komprese). Text práce obsahuje
poměrně velké množství gramatických chyb a překlepů, zejména chybějících čárek v souvětí, dále
pak namátkou např. str. 15: slovník termínu, str. 16: vyplívají, str. 37: senzory neovlivňovali, str. 44:
umožňuje operátorovy řídit, str. 55: přeposlány do rozhraní operátorovy...
Na str. 60 je zbytečně použit anglický termín checkpoint (lépe např. průjezdní bod), který není ani
vysvětlen ve slovníku termínů.

5. Dotazy na studenta
Popište podrobněji, které subsystémy byly testovány na reálném robotu, a jaké poznatky testování
přineslo (srovnání se simulací apod.).

6. Celkové zhodnocení práce
Práce je na velmi dobré inženýrské úrovni, student prokázal schopnost samostatné práce s
pokročilými funkcemi systému V-Rep daleko nad rámec znalostí získaných ve výuce.
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