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Text posudku:     
Diplomová práce se zabývá problematikou vyhledávání a sledování pohybujícího se 
pozemního objektu pomocí létající drona. Cílem bylo navrhnout vyhledávací a sledovací 
techniku aplikovatelnou v reálném prostředí, tj. beroucí v úvahu vlastnosti reálného drona 
(jako jsou omezené sensory a manévrovací schopnosti), sledovaného objektu (snaha se ukrýt) 
a prostředí (existence dynamických objektů mimo mapu). 
 
Úvodem je třeba říci, že se jedná o problematiku velmi rozsáhlou zahrnující jak práci s 
hardwarem, sensory a akčními prvky, tak i algoritmickou část. Tomu odpovídá také 
nadstandardní rozsah práce. Student vytvořil moduly pro systém ROS, které řeší všechny 
nezbytné aspekty problému. Hlavní nový přínos práce vidím v technice pro vyhledání 
ztraceného cíle, kde student navrhl plně automatickou techniku pro segmentaci mapy a 
hierarchickou techniku pro vyhledání cíle, která bere v úvahu pravděpodobnostní model 
chování sledovaného cíle. Kromě toho student implementoval všechny ostatní části systému, 
počínaje identifikací sledovaného objektu v obrazu z kamery a konče PID ovladačem pro 
řízení drona. Součástí systému je také schopnost vyhnout se překážkám, které nejsou součastí 
mapy a při plánování pohybu tedy nebyly brány v úvahu.  Celý systém byl empiricky 
otestován v simulovaném prostředí. 
 
Diplomová práce je vypracována v českém jazyce s dobrou jazykovou úpravou. Řazení 
kapitol má logickou strukturu, nejprve je představen řešený problém a popsány existující 
práce. Následuje globální popis celého vytvořeného systému a po té jednotlivé kapitoly 
popisují moduly řešící dílčí problémy, jako je predikce pohybu sledovaného objektu, 
vyhýbání se dynamickým překážkám, techniky sledování objektu a jeho hledání v případě 
ztráty vizuálního konktaktu.  Práce je zakončena rozsáhlou empirickou studií, kde jsou 
v simulátoru ověřeny vlastnosti jednotlivých modulů samostatně i chování celého systému. 
 
Cíl práce se rozhodně podařilo splnit. Původní očekávání bylo, že „pomocné“ procedury, jako 
je detekce objektu v obraze budou řešeny existujícími technikami, ale ukázalo se, že jejich 
vyladění je časově poměrně náročné. Modulární architektura umožňuje libovolnou z technik 
nahradit jinou například v případě, že bude použit dron s lepší výbavou než v práci 
simulovaný BeBob. Navržený přístup k vyhledávání ztraceného cíle včetně automatické 
segmentace mapy má podle mne potenciál pro mezinárodní publikaci. 
 
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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