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Text posudku:     
Práce se zabývá plánováním pro rychle se pohybujícího autonomního robota, jehož podvozek 
je vybaven ackermannovým řízením. To pochopitelně velmi ovlivňuje možné řešení v 
porovnání s jinými běžně používanými avšak jednoduššími typy řízení (typické je v 
autonomní robotice použít diferenční nebo všesměrové řízení), ale právě tím činí z tématu 
práce zajímavý problém.  
Autor provedl dobrou analýzu problému a při řešení postupoval přiměřeně. Výsledek také 
pokusně ověřil ve virtuálním prostředí a trochu i v reálu. Místy se mi však zdá, že postupoval, 
aniž by vzal v úvahu zcela běžná řešení či postupy v robotice – např. kap. 3.5.1., kde popisuje 
vazbu mezi rychlostí robota a natočením předních kol, působí dojmem, že jej tento vztah 
překvapil, přitom to je typický znak tohoto principu řízení. Dále měření, jaký je vztah mezi 
řídícím signálem pro servo (použité pro nastavení směru jízdy) a úhlem natočení předních kol, 
je sice pro neznalého čtenáře nejspíš zajímavé, ale je to zároveň naprosto běžný vztah přímo 
vyplývající z mechaniky řízení podvozku (jenž je běžným komerčním podvozkem pro 
dálkově řízené modely aut 1:10, tedy notoricky známý). Také způsob zjištění vlastností serva 
pro řízení za pomoci zpracování audionahrávky je poměrně netradiční, avšak na druhou stranu 
opravdu oceňuji, že autor nalezl způsob, jak vlastnosti serva skutečně změřit a ne je jen 
převzít „čtením datasheetů“ (které nemusejí být k dispozici nebo nemusejí odpovídat realitě). 
V tomto smyslu by dokonce tato část práce asi mohla být publikována samostatně jako návod 
pro řešení právě takovéto praktické úlohy. 
 
Co se týče základního problému, který práce řeší, tj. plánování, nemám žádné zásadní 
výhrady. V teoretické části autor popisuje plánovací algoritmy A*, RRT a SEHS (vč. variant 
či rozšíření) a zdůvodňuje volbu pro své řešení, u praktického ověřování pak autor uvádí svá 
zjištění a vcelku střízlivě je hodnotí.  
 
V rámci praktického ověření autor vyzkoušel své řešení v simulátoru a zčásti i s reálným 
robotem, které však bohužel kvůli technickým potížím neproběhlo v plně plánovaném 
rozsahu. Je to škoda, nicméně otestování v simulátoru je možno brát jako dostatečné ověření 
navržených algoritmů.  
Z technického pohledu jsou některá tvrzení poněkud zavádějící; např. na str. 49 v popisu 
pohybového modelu autor uvádí, že používá jako výstup kontroleru nastavení „plynu“, které 
je sice pro běžné ruční řízení RC modelů typické, ale v autonomní robotice je mnohem 
běžnější použít jako výstup kontroleru požadovanou rychlost robota s tím, že převod mezi 
nastavením plynu a rychlostí motoru je zahrnuta v modelu kontroleru a vyřešena nastavením 
regulátoru (v tomto případě PID). Dále na str. 64 uvádí „The values of the gain parameters 
must be tuned experimentally for the specific vehicle“ což neplatí vždy – často se toto 
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nastavení skutečně provádí experimentálně, avšak v komerčních a průmyslových instalacích 
rozhodně ne vždy, k dispozici je řada zavedených exaktních postupů, jak PID kontroler 
nastavit. Správnější formulace a postupy by ovšem vyžadovaly autorovy znalosti nebo 
zkušenosti i z dalších, autorovi vzdálenějších oborů, jako je v těchto konkrétních případech 
praktická robotika nebo teorie a praxe řízení procesů. Domnívám se, že je možné toto 
autorovi prominout. Místy mi ale chybělo lepší (nebo vůbec nějaké) zdůvodnění zvolených 
řešení, nastavení, hodnot, avšak i v tomto případě, při zvážení, že těžištěm práce mělo být 
spíše navržení algoritmu, je možné tyto „prohřešky“ upozadit, jen bych autora chtěl upozornit, 
že to může silně ovlivnit realizaci („heading angle θ between the longitudinal axis of the 
vehicle and the x axis“, zafixování fragmentace času na pevné úseky (ale variabilní čas by 
celé řešení asi výrazně zesložitil), „we allow the radii of the circles to be between 60% and 
200% of half of the width of the track at the starting position“, „the heading andle values were 
arranged into 18, 36, or 52 uniform sectors“, „the ranges of the RPM values of the motor was 
split into 20, 40, and 80 subranges“ atd.). 
 
Celkově je práce dobrá a doporučuji ji k obhajobě. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
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.). 
         
 
 
Datum 30. June 2020 Podpis
 
 


