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1. Dosažené výsledky
Diplomant ve své práci popisuje kinematické schéma robotického ramene výrobce Robai. Dále
popisuje ovládání výrobcem dodaného ovládacího programu pro rameno - na stranách 18 až 28.
Následující kapitola (č.3) na str.29 je věnována popisu původního programu ovládání ramene.
Kapitola nemá žádný úvod, podrobnější popis - je velice strohá. Lze vytknout, že popisy ovládacích
prvků jsou česky a anglicky (move). V popisu třídy na str.30 - neúplný popis - chybí informace o
typech apod. Mohl zde být např. uveden odkaz na detailní popis.
Vyhotovená a dodaná dokumentace není úplná, komentáře ve zdrojových výpisech nedostatečně
popisné - bude problém v budoucnu na toto navázat a případně využít pro další vývoj.

2. Problematika práce
Problematika práce se týkala popisu stávajícího robotického ramene a vývoje vlastního ovládacího
programu, včetně vyhotovení kompletní dokumentace - uvedeno v zadání..

3. Přístup studenta k řešení práce
Student v průběhu řešení diplomové práce konzultoval s vedoucím práce pouze čtyři krát, což nebylo
dostatečné. Část řešené problematiky musel nastudovat samostatně.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje značné množství gramatických chyb a překlepů, u některých obrázků chybí popisy
(str.16, 17,..). Na několika místech textu nejasné, případně nejednoznačné formulování.
Např. na str. 13 diplomant uvádí, že pro měření vnitřní teploty serva je použit senzor typu
termočlánek. S největší pravděpodobností se ale jedná o jiný typ senzoru. V textu používá název serv
Dynamixel výrobce Robotis jednou s velkým, pak s malým písmenem...

5. Dotazy na studenta
1. V anotaci i v úvodu zmiňujete, že bude vytvořena třída a popsána vlastní třída pro ovládání článku.
O jakou třídu se jedná a kdo je autorem této třídy?
2. Na jiném místě práce uvádíte "... že je rameno kinematicky redundantní..". Jaké vlastnosti z toho
plynou?
3. V kvadratické rovnici na str.42 počítáte rychlost v. Na základě čeho předpokládáte, že nebudou oba
kořeny záporné, případně že budou pouze reálné?
4. Proveďte praktickou ukázku vašeho software.

6. Celkové zhodnocení práce
Přes výše uvedené nedostatky, doporučuji práci k obhajobě.
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