
Posudek vedoucího na diplomovou práci Jiřího Diviše:

Visual Odometry from Omnidirectional Camera

Obecné hodnocení práce diplomanta

Diplomant pracoval samostatně a věnoval dostatečné úsilí nastudování relevantní litera-
tury. Docházel na pravidelné konzultace. V některých fázích práce se diplomant bohužel
nedokázal odpoutat od práce na řešení zajímavého detailu, čímž občas trpěla práce jako
celek. Experimenty nejsou dostatečně analyzovány a diskutovány. Vysoce naopak hodnotím
matematickou erudici diplomanta a jeho snahu o matematicky přesnou definici problému i
jednotlivých podúloh.

Splnění cílů práce – postup řešení, výsledky

Z praktického hlediska byla většina cílů splněna s výjimkou důkladnějšího vyhodnocení pro-
vedených experimentů. Diplomant naimplementoval, i s využitím volně dostupných kódů,
celý proces výpočtu odometrie robota z všesměrových obrazů. Úspěšně začlenil svoji imple-
mentaci do celkového balíku programů vyvíjených v rámci velkého mezinárodního projektu.
Implementace byla úspěšně ozkoušena na mobilním robotu a je používána v rámci komplex-
ního odhadu polohy robotu.

Úloha výpočtu odometrie z obrazů je poměrně složitá. Diplomant ji správně systematicky
rozdělil na jednotlivé podúlohy. K členění nemám větších výhrad.

Diplomant testoval algoritmus na simulovaných i reálných datech. Ačkoli jsou hlavní pří-
pady selhání diskutovány, přesto považuji zpracování experimentů za nedostatečné. Chybí
mi bližší pohled a diskuse nad daty, které se přímo podílely selhání. Není příliš zřejmé, co
je hlavní příčinou problému. Případnému pokračovateli tak chybí dobré vodítko, kde proces
vylepšit. Problém nestabilního odhadu měřítka je podle mne identifikován správně. Mohl
být ovšem podpořen dalším experimentem.

Text práce

Kvalita textu poměrně dost kolísá. Některé části textu působí nepečlivým dojmem, a za-
sloužily by další práci. Práce se také ne úplně snadně čte a to i v místech s menším podílem
matematiky. Angličtina je srozumitelná, některé formulace trochu příliš šroubované, obsa-
huje překlepy.

Shrnutí

Hodnocení nalézám nesnadno. Pozitivem práce je zpracování nesnadného tématu a do-
končení a začlenění implementace do projektu. Hlavním negativem jsou pak nedostatečně
diskutované experimenty a kolísavá kvalita textu. Práci hodnotím stupněm C – dobře.
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