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Text posudku:     
Předložená diplomová práce se zabývá návrhem systému pro navigaci mobilního pozemního 
robota v 3D prostředí. Oproti obvyklému přístupu, kdy se mobilní robot pohybuje pouze 
v rovině s případně označenými překážkami, umožňuje navržený systém robotovi pohyb 
v nerovném terénu s mosty, tunely a obecně nakloněnými rovinami. Autor práce navrhl 
použití rgb-d kamery pro tvorbu 3D mapy prostředí a lokalizaci robota v něm. V mapě je 
potom možné rozpoznat průjezdné oblasti a na jejich základě naplánovat trasu robota na 
uživatelem vybrané místo. V průběhy cesty umí robot mapu doplňovat a upřesňovat a zvládne 
tak dojet i na místo, která "nemá" v mapě (například není přímo viditelné z počáteční pozice). 
Navržené techniky byly experimentálně ověřeny na reálném robotovi. Jedná se o práci 
především integračního charakteru, která spojuje známé techniky (a jejich existující 
implementace) do systému s novou prakticky motivovanou funkčností. 
Práce je psána anglicky bez jazykových problémů, text je srozumitelný, dobře strukturovaný 
a bohatě doplněný ilustračními příklady. Autor práce nejprve podal jasnou motivaci 
důležitosti problému navigace pozemního robota v 3D prostředí, krátce představil použitou 
hardwarovou platformu a existující řešení navigace. Následně se soustředil na jednotlivé 
funční části systému. Začal popisem reprezentace mapy světa pomocí octree, kde jsou 
jednotlivé buňky klasifikovány na základě vlastností bodů pozorovaných uvnitř buňky. Je 
použita metoda 3D Normal Distribution Transform, podle které se rozhodne o průjezdnosti 
buňky. Autor také popisuje, jak lze mapu postupně doplňovat o nově získané údaje a jak 
mapu opravit při klasickém "uzavření smyčky". Zde je použit jednoduchý přístup, kdy nové 
údaje plně přepisují staré údaje, což usnadňuje implementaci a přirozeně pokrývá 
dynamičnost světa. Metoda je ale příliš založená na předpokladu, že nová sensorická data jsou 
"správnější" než uložená data. Zde by to chtělo hlubší diskusi o přijatých předpokladech 
a obecně o alternativních řešeních. Následuje návrh algoritmu hledání cesty, který je založený 
na klasickém algoritmu A* doplněném o detekci průjezdnosti buněk. Opět je zde zvolen ad-
hoc přístup k detekci průjezdnosti a kolizí, který by si zasloužil hlubší rozbor přijatých 
předpokladů. Například není zřejmé, jak a zda se bere v úvahu velikost buňky při ověřování 
průjezdnosti (typicky se bere v úvahu jen počet buněk). Autor dále velmi stručně popisuje 
vytvořený systém z pohledu vývojáře a uživatele. Závěr práce je věnován vyhodnocení 
experimentů, kdy autor připravil několik různých scénařů a na nich ověřoval chování robota. 
Tady možná trochu chybí scénář s průjezdem tunelem a obecně nějaká komplexnější cesta, 
kde se více ukážou výhody 3D přístupu oproti existujícím metodám. Experimenty jsou 
popsány jasně včetně jejich motivace, ale možná až příliš stručně bez snahy o "měřitelné" 
ohodnocení systému.  
Celkově lze na práci pozitivně hodnotit komplexní vyřešení problému a to až do fáze evaluace 
na reálném robotovi. Zadání práce, tj. vytvoření systému s danou komplexní funkčností, tak 
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bylo beze zbytku naplněno. Slabší stránkou je prezentace ve stylu "takto je to uděláno" 
s chybějícím rozborem předpokladů a omezení zvolených postupů a s chybějícím rozborem 
možných alternativních řešení.  
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