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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání bakalářské práce bylo náročné. Student měl za úkol seznámit se s problematikou řízení
mobilního robotu napájeného soustavou alternativních zdrojů energie se superkapacitory. Zadání je
splněno bez výhrad. Zadání vychází z aktuálních potřeb týmu zadavatele a navazuje na řadu projektů
z oblasti robotiky a obnovitelných a alternativních zdrojů energií 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. Příprava a realizace textu
bakalářské práce však byla vleklá a student na realizaci textové podoby bakalářské práce nepracoval
průběžně a systematicky.

3. Aktivita při dokončování.
Praktická část práce byla realizována ve velkém předstihu před jejím textovým popisem. Bohužel,
text předložené bakalářské práce nebylo možno před jeho odevzdáním konzultovat.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student se seznámil s problematikou z oblasti robotiky a řízení autonomních systémů. Seznámil se s
problematikou alternativních zdrojů energií a jejich topologií pro dodávku energie autonomnímu
robotickému systému. Student komplexně navrhl a realizoval platformu mobilního robotu, navrhl a
realizoval elektronický systém a naprogramoval řízení soustavy pro zadanou experimentální úlohu.
Při realizaci experimentu prokázal plnou funkčnost systému.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce principiálně nepřináší nové poznatky. Je ověřením již známých skutečností a laboratorním
sestavením jednotlivých komponent do soustavy výukového mobilního robotu s autonomním
napájením.

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 s jistou mírou pečlivosti.
Je předpoklad, že bude možno na rozpracovanou práci navázat např. budoucími semestrálními nebo
diplomovými pracemi. I přes uvedené drobné chyby považuji práci za zdařilou a doporučuji ji k
obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.
1. Jak souvisí pracovní doba robotu s nabíjecí a vybíjecí charakteristikou použité soustavy
superkapacitorů?
2. Jak jste postupoval při návrhu soustavy superkapacitorů?
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