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Text posudku:     
Práce se zabývá navigací autonomního robota ve 3D prostředí za současné tvorby a 
aktualizace mapy. Práce je zajímavá tím, že předkládá návrh řešení pro skutečně 3D 
mapování a navigaci pro použití robotem jezdícím po povrchu. Pro takové roboty se obvykle 
tvoří pouze 2D mapa případně “2.5D” mapa, avšak řešení plně ve 3D prakticky nejsou. 
Výhodou tohoto řešení má být přesnější popis prostředí, který následně bude využit k 
přesnějšímu plánování cesty a využití takových vlastností prostředí, které při zachycení ve 2D 
nebo 2.5D mizí. Mapa je vytvářena pomocí RGB-D kamery, pohyb robota sledován z 
odometrie.  
Návrh řešení je dobře popsán, stejně tak jsou dobře popsány i teoretické části systému a s tím 
související oblasti (mapování a plánování). K tomuto návrhu mám jedinou výtku, a to způsob 
řešení kolizí v loop closure je použit velmi základní - nahrazení kolizních dat nejaktuálněji 
naměřenými, což sice reálně může často fungovat dobře, avšak principiálně to správné není. 
Implementace využívá systém ROS a v něm dostupné moduly pro některé podčinnosti 
potřebné k celkovému řešení, které ve výsledku tyto moduly kombinuje původním způsobem. 
Systém byl vyzkoušen v modelovém reálném prostředí, výsledky těchto zkoušek jsou v práci 
uvedeny a poskytují docela dobrou základní představu o schopnostech systému, i když 
nezahrnují jasné vyhodnocení či srovnání s jinými metodami. Bohužel také autor nevyzkoušel 
své řešení na složitěšjších scénářích, kde by se výrazněji projevily kvality jeho systému oproti 
jiným, ani na základní motivační úloze, kterou uvádí v první části práce, a to v prostředí s více 
úrovněmi, kterými je možné robota navigovat („most a tunel“ a „útes“). 
V práci je často uvedeno konkrétní rozhodnutí, nastavení nebo využití předpokladů, aniž by 
byla vedena diskuse nebo důkaz pro takovou volbu. To poněkud znesnadňuje jak čtení tak 
případné navázání na tuto práci, je to ale zároveň bohužel velmi typické pro reálná řešení – 
“řeším, nastavuji a zkouším, dokud to nezačne fungovat”. Na druhou stranu text je dobře 
strukturovaný a obsahuje jak teorii, tak řadu příkladů, stejně tak sekce popisující evaluaci je 
sepsána jasně a konzistentně (pouze mi chybí výše zmíněné netriviální scénáře). Text práce je 
psán anglicky vcelku dobře, pouze bych autora upozornil na špatnou interpunkci ve větách 
(čárky pro oddělení částí vět a vedlejších vět jsou opakovaně použity spíše „českým“, než 
„anglickým způsobem) - není to však zásadní.      
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.   
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