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1. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá popisem současného stavu elektronické a elektrotechnické výstroje
mobilního robotu ARES, tvorbou elektro dokumentace (která nebyla k dispozici), vyhodnocením
nedostatků řízení/ovládání robotu, návrhem k jeho optimalizaci a realizací navržených úprav.
Jednalo se o poměrně náročné téma, které si vyžádalo proniknout do problematiky nad rámec osnov
studia.

2. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je náhrada stávajícího řídicího systému MR ARES založeného na IPC
mikropočítačem kategorie NetDuino.
Text obsahuje jak popis navržené úpravy HW části, tak i potřebné SW vybavení.

3. Původnost práce
Práci, zejména kapitoly 3, 4, 5 a 6 považuji za původní, nedokáži posoudit původnost kapitol 1 a 2,
které popisují stávající stav robotu.
Formu zpracování hodnotím velice kladně - práce je napsána čtivě a (až na několik detailů - viz dále)
jednoznačně a srozumitelně.

4. Formální náležitosti práce
Práce je napsána bez chyb a překlepů, vhodně doplněna grafickými přílohami (s jednou výjimkou - v
kapitole popisující současný stav mohlo být uvedeno jednoduché blokové schéma robotu s popisem
subsystémů, na které se autor v textu odvolává...).
Dále, v budoucnu je potřeba věnovat pozornost logice některých tvrzení. Např. na str.10 autor uvádí,
že "Následně jsou zváženy některé nedostatky, jež elektronický systém robotu má, a navrženy
možnosti jejich optimalizace". Nedostatky se neoptimalizují ale odstraňují, eliminují atp.

5. Dotazy na studenta
1. V kapitole 2.2.3 uvádíte, že kontrolér I-Drive obsahuje tři programovatelné výstupy pro řízení
stroje. Co je tím myšleno?
2. Jak je ovládáno rameno robotu, respektive kontroléry EPOS?

6. Celkové zhodnocení práce
Předloženou práci - i s přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám - považuji za velice zdařilou.
Student prezentoval dobré znalosti v uvedené problematice. Výsledky práce jsou dále využitelné na
Katedře robotiky. Doporučuji bezprostředně na tuto práci dále navázat v rámci modernizace dalších
subsystémů robotu ARES.
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