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Průběh obhajoby: Diplomant seznámil komisi s obsahem a s hlavními výsledky své

práce. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Diplomant
reagoval na komentáře a zodpověděl jak dotazy položené v
posudcích, tak dotazy položené v následující diskuzi, zejména:

1. Komentář "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)." (posudek oponenta)
2. Komentář "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 nastavení skutečně provádí
experimentálně, avšak v komerčních a průmyslových instalacích
rozhodně ne vždy, k dispozici je řada zavedených exaktních postupů,
jak PID kontroler nastavit." (posudek oponenta)
3. V čem spočíval problém s kvalitou senzorů (N. Peterek)
4. Jak přesně funguje simulátor senzorů? (O. Dušek)

Komise shledala odpovědi uspokojivými.
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