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Text posudku:     
Diplomová práce je věnována návrhu plně autonomního závodního vozítka inspirovaného 
soutěží F1/10. Cílem bylo navrhnout a implementovat algoritmus pro plánování trasy a řídící 
mechanismus pro realizaci vytvořeného plánu. 
 
Úvodem je potřeba říci, že se jedná o problematiku velice širokou a komplexní. Student 
postavil vlastní vozítko (na základě plánů ze soutěže F1/10), naučil se pracovat se sensory a 
ovládacími prvky a navrhnul architekturu závodního agenta postavenou na systému ROS. 
Prozkoumal různé přístupy pro plánování trajektorie a v práci implementoval a porovnal dva 
z nich, Hybrid A* a SEHS (Space Exploration Guided Heuristic Search). Navrhl také metodu, 
jak segmentovat závodní dráhu pro použítí se zmíněnými algoritmy, které plánují trasu pro 
několik segmentů dopředu z důvodu real-time výpočtu a dynamicity prostředí. Oba přístupy 
používají kinematický model chování vozu, bylo tedy potřeba také správně nastavit parametry 
modelu pro konkrétní vůz. Pro následné řízení vozu po vypočtené trajektorii student 
implementoval a porovnal dva přístupy, Pure Pursuit a DWA (Dynamic Window Approach). 
Experimenty byly provedeny na reálném voze, kde se ale nedařilo dosáhnout očekávané 
rychlosti vozu, pravděpodobně díky nepřesnostem sensorických vstupů a omezením 
kinematického modelu vozu. Empirické ověření vhodnosti navrženého přístupu tak bylo 
provedeno hlavně v simulátoru, kde se podařilo dosáhnout mnohem větší rychlosti vozu a 
ukázat tak, že implementované techniky fungují. 
 
Práce je psána dobrou angličtinou a má správnou strukturu od popisu problému, přes přehled 
použitelných technik, výběr a zdůvodnění použitých technik, až po jejich empirickou 
evaluaci. Není zde navržena zásadně nová technika, práce se soustředí hlavně na integraci 
vhodných existujících přístupů do funkčního celku, což se podařilo. Trochu zde chybí přímé 
experimentální porovnání s jinými systémy ze soutěže F1/10. 
 
Diplomová práce naplnila zadání a splnila plánovaný cíl. Student vytvořil plně autonomní 
model závodního vozu a prokázal jeho funkčnost jak na reálném vozu tak v simulaci. 
Rozsahem a komplexností používaných technik se rozhodně jedná o práci nadstandarní, i 
když nepřináší nějakou zásadně novou techniku. Student pracoval prakticky zcela samostatně, 
což vyžadovalo zvládnutí řady dovedností.     
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     
Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 
zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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