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Práce se zabývá zpracováním dat z vícesměrové kamery pro účely sledování pozice 

autonomního robota ve venkovním prostředí.  

 

Implementovaný algoritmus byl otestován na datech získaných z provozu reálného robota, 

tyto výsledky pak byly porovnány s odometrickými daty získanými jiným způsobem. Autor 

též uvádí kratší diskusi případů, kdy jeho metoda selhala, bohužel ale diskuse vypadá spíše 

jako pokus o uhádnutí anebo diskuse nad neznámým řešením; spíše bych očekával, že autor 

jasně identifikuje příčinu problému a odkáže na konkrétní vlastnost svého algoritmu nebo 

implementace na základě své detailní znalosti o řešení. 

 

Analýza problematiky ani související řešení nejsou explicitně uvedeny a popsány, v textu 

práce se autor věnuje z většiny jen svému návrhu (na jiné práce sice odkazuje, ale jen stručně, 

například odkazem na literaturu). Kapitola 1 je sice nazvána „System Analysis and Design,“ 

ale je to spíše jen popis vlastního algoritmu a vlastností použitých metod a prvků 

(např. kamery Ladybug3). V textu práce není vůbec uveden návrh implementace ani její popis 

(programátorský ani uživatelský). 

 

Text je psán v anglickém jazyce, bohužel v něm zůstaly chyby, které by při finalizaci neměly 

uniknout (např. opakování slova 2x za sebou, gramatické chyby, překlepy, časté chyby 

v interpunkci, nevhodný výběr slov a stylistické chyby). Z typografického hlediska bych 

autorovi vytknul finalizaci úpravy textu (např. přetékání textu na koncích řádků nebo 

zbytečné dlouhé popisky okopírované do seznamu ilustrací). Také je velmi nepříjemné, že se 

autor u obrázků odkazuje na barvy, které jsou ale v černobílém tisku neurčitelné, u některých 

i nerozlišitelné. Tato chyba je o to závažnější, že se to týká i obrázků, kde autor porovnává 

své řešení proti konkurenčním. Takové obrázky jsou potom zcela nepoužitelné. 

 

Přiložené CD obsahuje zdrojový kód aplikace a datové soubory použité pro testování. Text 

práce v elektronické podobě ani dokumentace implementovaného systému na CD nejsou. 

Adresáře se zdrojovými soubory nadbytečně obsahují i pracovní soubory (.svn) a dokonce 

adresáře „unused“ a „unused_code“, ve vlastních zdrojových kódech jsou místy 

zakomentované části, zřejmě zbylé při vývoji, avšak kód je okomentovaný jen řídce pro účely 

automatického generování dokumentace. Tu by také bylo vhodné na CD přiložit, čímž by se 

použitelnost zvýšila, protože případný zájemce by nemusel kompilovat celý projekt (což je 

ostatně překvapivě časově náročné, v návodu kompilace je uvedeno „about an hour“). 

 

 

Přes uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě. 
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