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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání bakalářské práce bylo náročné. Student měl za úkol seznámit se s problematikou řízení
pohybu mobilního robotu. Nastudovat si problematiku lidské chůze a metody snímání pohybu. Na
základě znalostí pak naprogramovat a naanimovat pohyby robotu Bioloid pro herní aplikaci fotbalu
robotů. Zadání bylo splněno. Zadání navazuje na řadu projektů z oblasti robotiky z minulosti.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student byl při řešení zadání aktivní, řešení průběžně konzultoval a na konzultace byl dostatečně
připraven. Při realizaci praktické části zadání pracoval úplně samostatně.

3. Aktivita při dokončování.
Textová i praktická část práce byly realizovány ve velkém předstihu a bylo je možno před jejich
odevzdáním finálně konzultovat.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student se seznámil s problematikou z oblasti robotiky, řízení autonomních systémů a pohybu robotu
po dvou dolních končetinách. Seznámil se s problematikou lidské chůze a snímání lidských pohybů
metodami motion capture. Student se seznámil s aplikačním programovým vybavením a realizoval
naprogramování dílčích pohybů a jejich sekvencí pro herní aplikaci fotbalu robotů.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce principiálně nepřináší nové poznatky. Je ověřením již známých skutečností a laboratorním
ověřením funkčnosti soustavy a schopnosti budoucí aktivní participace ve fotbale robotů.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student využil informací z doporučené literatury. Jím vybrané další studijní prameny a internetové
informační zdroje byly vybrány vhodně.

7. Souhrnné hodnocení.
Jak textová tak realizační část obhajované bakalářské práce byly zpracovány pečlivě. Je předpoklad,
že bude možno na rozpracovanou práci navázat např. budoucími semestrálními nebo diplomovými
pracemi. I přes drobné chyby považuji práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jaké kategorie a jaká jsou pravidla fotbalu robotů pro soutěže s bipedy?
2. Jak bude nutno dopracovat robotický tým aby se mohl soutěže zúčastnit?
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