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Práce se zabývá zpracováním dat z vícesměrové kamery pro účely sledování pozice 
autonomního robota ve venkovním prostředí. Vytvořeným kódem byla zpracována data 
získaná z provozu reálného robota. V práci je uvedeno stručné srovnání vzniklého díla a 
jiných metod odhadu polohy robota, srovnání je ale v podstatě pouze grafické, bez 
matematického či statistického zpracování. 
 
Předkládaná práce vznikla částečným doplněním a přepracováním dříve neobhájené práce 
autora. Celkově je ale úprava textové části práce stále velmi špatná a v tomto stavu neměla 
být vůbec podána k obhajobě, obzvláště když nebyly opraveny v podstatě žádné výtky k textu 
předchozí verze. Navíc nově přidaný text bohužel stejné nedostatky vykazuje také. 
  
Zdá se, že z implementačního hlediska práce od minulé verze nebyla podstatně změněna. 
Minulá verze již zřejmě poskytovala dostatečnou funkcionalitu, a proto je pochopitelné, že 
změn v algoritmech není mnoho a tedy většina změn ve zdrojových souborech se týká 
doplnění o komentáře použité při automatickém generování dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že z textu práce byl vypuštěn odstavec popisující v minulé verzi 
nevysvětlené špatné chování robota („Slip and Return“), nabízí se otázka, zda byla tato chyba 
opravena, anebo odstavec pouze vypuštěn, protože autor vysvětlení nenalezl. Rád bych věřil, 
že šlo o odstraněnou chybu, pak je ale škoda, že to autor neuvedl, protože by to ukázalo 
autorovu schopnost zhodnocení a opravy svého díla a navíc by to mohlo pomoci jiným, kteří 
by se podobné chyby také dopustili.  
 
Dále uvádím výtky převzaté z hodnocení předchozí verze práce a doplňuji je o vyjádření 
vzhledem ke zjištěným změnám: 
 
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). 

Kapitola 1.1 byla doplněna o úvodní odstavec “Simplified Model for Our Problem”, kde 
je stručně uveden použitý model za pomoci popisu speciálním grafem. Dále byl doplněn 
závěrečný odstavec “Process of Model Construction by the Individual Modules”, kde je 
stručně uveden postup aktualizace grafu po získání nového snímku. Myslím, že to ale 
analýza problematiky není, stejně tak nejsou popsány jiné relevantní práce. Návrh 
implementace po programátorské stránce také není uveden. 

 
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).  

Chyby opraveny nebyly. V nově přidaném textu je řada dalších chyb. 
To, že v česky psaném abstraktu (beze změny převzatém z předchozí verze) je překlep, 
chybí interpunkce, z anglického textu zůstala nepřeložená spojka, ve dvou řádcích hned 
pod sebou je použitý dvojí způsob psaní slova vizuální / visuální a že “feature 



matching” a ”feature tracking” je v českém textu zapsáno jako „párování rohů“ a 
„tracking,“ je dle mého v závěrečné práci studenta vysoké školy naprosto nepřijatelné. 

 
Z typografického hlediska bych autorovi vytknul finalizaci úpravy textu (např. přetékání textu 
na koncích řádků nebo zbytečné dlouhé popisky okopírované do seznamu ilustrací).  

Chyby opraveny nebyly. Bylo by možné jich vypsat i mnohem více. 
 

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. 

Obrázky zůstaly beze změny. 
 
Přiložené CD obsahuje zdrojový kód aplikace a datové soubory použité pro testování. Text 
práce v elektronické podobě ani dokumentace implementovaného systému na CD nejsou.  

Text práce je v této verzi na DVD již uložen. Běžná uživatelská dokumentace nebo 
dokumentace popisující „filozofii“ řešení stále není. 
 

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.  

Pracovní soubory byly odstraněny, pouze místy zůstaly prázdné adresáře bin. Zdrojový 
kód je okomentován o něco více, u řady funkcí však komentáře stále nejsou vůbec. 
 

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“). 

Automaticky vygenerovaná dokumentace byla na DVD doplněna (mohla být ale lépe 
finalizována – některé odkazy nefungují a při vstupu do jednotlivých částí nevede odkaz 
na konkrétní soubor ale pouze na adresář, kde je třeba následně zobrazit hlavní stránku). 
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