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1. Dosažené výsledky
Diplomant provedl stručnou rešerši aktuálně dostupných kolaborativních robotů. Následně popisuje
základní typy spolupráce člověk - robot, jak jsou definovány v příslušných normách, respektive
technické specifikaci ISO TS 15066. Z jmenované TS 15066 dále podrobněji uvádí typ spolupráce
"Monitorování rychlosti a polohy", který je typický pro kolaborativní robot. Jedná se však o neúplné
překlady zmiňované technické specifikace. Přínosem by byl komentovaný výklad.
V následující části je - bez jakéhokoli zdůvodnění a úvodu - popsána kalibrace robotu YuMi. Obávám
se, že takto popsaná (vysvětlená) kalibrace bude velice těžko použitelná třetí osobou.
Následuje kapitola nazvaná "Základy programování", kde jsou zmíněny základní příkazy ve vztahu k
robotu YuMi. Použita je zde řada termínů/názvů, které však nejsou nikde vysvětleny - např.
"Základní programování v Rapidu" - co je Rapid, se čtenář dozví až další kapitole.
Škoda, že autor nevyužil potenciál nabízející se popisem kamery a jejím využitím pro oblast
strojového vidění. Zde bych uvítal zařazení řady příkladů.
Nosnou kapitolou měla být demonstrační úloha popsána v kapitole 4. Ta je popsána na 2,5 straně, což
považuji za nedostatečné. Vlastní zdrojový kód tohoto programu je vložen v textové podobě jako
příloha A, avšak bez komentáře. Zdrojový text není ani uložen jako samostatný soubor na přiloženém
CD ROM.
Z výše uvedených důvodů považuji přínos práce za omezený a v praxi využitelný pro demonstrační
úlohy typu Dne otevřených dveří atp.

2. Problematika práce
Problematika zadání práce je aktuální, návaznost na praxi v předložené podobě je slabá.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využíval konzultace spíše sporadicky - asi 3-4 krát.

4. Formální náležitosti práce
V práci je poměrně řada chyb, nepřesností, případně nesprávných tvrzení. Např. na str. 10 uvádí, že
úkoly vhodné pro kolaborativní roboty jsou "Volně strukturované zadání". Na následující straně u
popisu (4 řádky!) robotu YuMi uvádí, že k identifikaci kolize robotu se využívá elektrický proud. To
je nepřesné a zavádějící.
Není zde seznam zkratek, případně použitých názvů (viz má poznámka výše). Autor používá řadu
slangových termínů atp., je zde řada překlepů.

5. Dotazy na studenta
1. Demonstrujte vámi navrženou úlohu.
2. Co znamená "Volně strukturované zadání", zmiňované na str.10?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji s uvedenými výhradami k obhajobě.
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