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Cieľom študenta bolo vyvinúť platformu pre simuláciu kooperatívneho leteckého dohľadu pomocou bezpilotných letúnov UAV, 
založenú na technológiách Pogamut a USARSim. Výsledkom práce je aplikácia, ktorá pomocou užívateľského rozhrania umožňuje 
zobraziť simulované prostredie (mapu) z vtačej perspektívy. Na tomto zobrazení umožňuje definovať oblasti, ktoré majú byť 
sledované, pridávať jednotlivé UAV, či dobíjacie stanice a zobrazovať priebeh samotnej simulácie. Detaily jednotlivých objektov 
simulácie sú taktiež dostupné po zvolení konkrétneho objektu. Samotná simulácia prebieha v USARSimu, avšak jej vlastnosti sú 
nastavené z aplikácie, ktorá taktiež dáva riadiace príkazy jednotlivým simulovaným UAV. Výsledná aplikácia je stabilná a dostatočne 
funkčná. 
 
Cieľom práce bolo taktiež implementovanie niekoľkých algoritmov pre plánovanie dohľadu. Študent implementoval sedem 
algoritmov v rôznych verziách (pre jedno/viac UAV, statické/dynamické plánovanie) a tieto algoritmy následne otestoval na troch 
rôznych scenároch nasadenia. Priebeh simulácie za použitia konkrétneho algoritmu je zobrazovaný v aplikácii, pričom je možné za 
behu meniť parametre simulácie (počet UAV, dobíjacie stanice, sledovaná plocha) a tieto zmeny sú okamžite zohľadnené. K 
porovnaniu kvality algoritmov slúži graf priemerného času potrebného k znovu nasnímaniu miesta. Považoval by som za vhodnejšie, 
ak by práca obsahovala aj ďalšie ukazovatele kvality daných algoritmov. Napríklad rozptyl daných časov by ukazoval ako 
rovnomerne je sledovanie plánované a teda či nevytvára „slepé“ miesta s výrazne menším výskytom, ktoré sa nemusia v priemere 
významnejšie prejaviť. Lepšiemu vizuálnemu porovnaniu by prospelo, ak by pozorovania boli vynesené do jedného grafu napr. 
rôznymi farbami.    
 
Medzi najväčšie pozitíva tejto práce by som zaradil: 
• Študent preukázal znalosť použitého prostredia a jeho problémov. 
• Práca obsahuje rozumnú  analýzu problému a existujúcich riešení plánovania dohľadu 
• Implementácia simulátoru a jednotlivých algoritmov je stabilná a dostatočne rozsiahla. 
• Text práce je rozsahovo nadpriemerný  a je vhodne členený do kapitol od motivácie, cez popis existujúcich riešení, popis 
problémov v danom prostredí, návrh jednotlivých častí riešenia až po testovanie a zhodnotenie jednotlivých implementovaných 
algoritmov. 
 
Text je písaný v anglickom jazyku, a rozsah práce je nadpriemerný. Avšak text obsahuje preklepy a výrazne by mu pomohla lepšia 
jazyková korektúra. Niektoré časti práce sú zbytočne rozvláčne, čo zhoršuje čitateľnosť a pochopiteľnosť. Spomenuté nedostatky 
avšak nepovažujem za nedostatky zásadného charakteru vzhľadom k rozsahu a kvalite zvyšnej časti práce. 
 
Doporučení k obhajobě: 
 
Z výše uvedených důvodů práci    doporučuji    k obhajobě.  
 
 

 
Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 
ANO  
 

 
 
 
Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prvzoryace/ 
 
Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  
je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 
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