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1. Dosažené výsledky
Diplomant v rámci řešené práce navrhnul a realizoval rozšíření funkcionalit stávajícího mobilního
robotu katedry. Zpracoval podrobnou dokumentaci původního řešení robotu a analyzoval jeho
funkce. Na základě této analýzy byly specifikovány požadavky na rozšíření funkcí robotu a
diplomant sestavil podrobný požadavkový list na jeho budoucí stav.
Navrhnul 3 varianty řešení HW robotu. Tyto podrobně rozpracoval do úrovně potřebné pro získání
parametrů, které vzájemně porovnal a zvolil variantu, která je z pohledu nastavených požadavků
nejvhodnější. Tato byla realizována, oživena a otestována s využitím SW nástrojů ROS. Následně
byly navrženy a realizovány úpravy nástavby robotu, pro zabudování potřebných HW komponent do
robotu. V závěru práce je pak uveden přehled základních technických parametrů zdokonaleného
systému a náměty pro jeho další vývoj a vylepšení.
Realizovaný robot bude využíván na propagačních akcích katedry a budou na něm probíhat další
inovační činnosti navazující na tuto práci.
V doložené práci postrádám rešerši obdobných realizovaných mobilních robotů ve světě pro
stanovení aktuálního stavu poznání a trendech v této oblasti robotů pro monitoring.

2. Problematika práce
Jedná se o komplexní problematiku návrhu mobilního robotu z pohledu návrhu HW, přípravy
potřebného SW a návrhu a realizace úprav mechanické konstrukce. Při návrhu dílů bylo hojně
využito technologie 3D tisku. Diplomant musel kombinovat znalosti z různých oblastí robotiky
získaných v průběhu studia i mimo něj, kdy se podílel na aktivitách projektů studentské grantové
soutěže katedry. Z tohoto pohledu považuji práci za náročnější jak po stránce odborné, tak časové.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant řešil zadané téma systematicky, samostatně a aktivně. Konzultací využíval málo.
Konzultace byly věcné a podložené připravenými materiály v dohodnutém rozsahu. Diplomant
využíval konzultací v rámci skupiny studentů a doktorandů, kteří se podílejí na katedrálních
projektech studentské grantové soutěže.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce na dobré úrovni. Připravené obrázky vhodně doplňují popisovanou
problematiku. Text práce je strohý avšak srozumitelný a jasný. Autor se nevyhnul drobným
gramatickým chybám a překlepům. V kap. 3.2.6 je uveden chybný odkaz na obrázek. Použité
informační zdroje jsou vhodně voleny a řádně citovány.

5. Dotazy na studenta
1. Proč v práci není uvedena rešerše obdobných robotických systémů? Existují?

2. Jak jste se naučil pracovat se systémem ROS, který není součástí oborové výuky? Považujete jej za
vhodný nástroj pro programování servisních robotů a doporučil byste jej pro zařazení do standardní
výuky? Pokud ano, uveďte prosím hlavní důvody.



3. Proč nebyly problémy s prostorovým polem mikrofonů odhaleny již ve fázi testování HW? Můžete
uvést konkrétní typy podporovaných zvukových karet modulem HARK?

4. Můžete uvést podrobný soupis aktivit a jejich časové náročnosti v průběhu řešení DP v podobě
Ganttova diagram? Co pro Vás bylo nejnáročnější?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost aplikovat znalosti získané v průběhu studia a samostatné systematické
technické práce a to v oblasti mechanické konstrukce, návrhu a oživení HW i v oblasti SW. Dále
prokázal, že je schopen své návrhy dotáhnout až k realizaci funkčního mobilního robotu. Práci
považuji za zdařilou a diplomant odvedl značný kus práce. Hodnotím: Výborně.
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