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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky jsou na požadované úrovni a jsou použitelné pro definovaného robota a prostředí
aplikace.

2. Problematika práce
Navigace servisních robotických systému v dynamicky se měnícím prostředí je velice aktuální téma s
návaznosti na požadavky praxe. V práci byl řešen návrh senzorického subsystému robotu a návrh
algoritmu pro plánování trajektorie ve známém prostředí, ve kterém se nacházejí dynamické
překážky. Z pohledu náročnosti se jedná o náročné zadání.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval samostatně a řešení závěrečné práce konzultoval v pravidelných intervalech.
Dodržoval dohodnuté kroky a přinášel nové nápady, jak práci vylepšit.

4. Formální náležitosti práce
Str. 20 – první odstavec, cituji: „Na chodbě se mohou nacházet různé překážky (krabice, vozíky,
apod.) jako jsou například krabice, vozíky apod.“. Zdvojené typy překážek.
Str. 26 – poslední odstavec, cituji: „Orientace se následně vykresluje pomocí osového kříže.“ To není
osový kříž ale „Lokální souřadný systém“.
Str. 31 – název podkapitoly 4.1 „Kolizní subsystém“ není zvolen vhodně. Cílem uvedeného
subsystému není zabezpečit kolizi, ale detekovat prostředí okolo robota. Vhodnější by byl např.
„Detekce okolního prostředí robotického systému“ nebo „Návrh sensorů pro robotický systém“.
Str. 38 – druhý odstavec: Od poloviny odstavce je změna formátování písma (zmenšení).
Str. 55 – poslední odstavec, cituji: „To je realizováno pomocí prvků „chackbox“.“ Tyto prvky jsou
označované jako „checkbox“. Pro uvedený případ přepínaní mezi manuálním a automatickým
módem je vhodnější použití prvku „radio button“.

5. Dotazy na studenta
1. V jaké frekvenci komunikují jednotlivé sensory virtuálního modelu s řídicím SW?
2. Vysvětlete v jednotlivých krocích možnost přenosu aktuálního SW na skutečného robota Odin.
3. Jaký typ řídicí jednotky je potřebný pro realizaci na skutečném robotu?
4. Je možné navrhnuté řešení aplikovat na jiný typ robota nebo jiný typ prostředí? Když ano, tak jaký
je postup aplikace?
5. Vysvětlete na příkladu odstavec z podkapitoly 4.4.1, cituji: „Aby se senzory navzájem
neovlivňovali při měření, bude se měřit vzdálenost na senzorech v protilehlých směrech v párech. Při
změně páru bude dodržena dostatečná prodleva.“

6. Celkové zhodnocení práce
Studen splnil definované cíle. Prokázal schopnost samostatného, tvůrčího myšlení a inženýrských
dovedností. Formální nedostatky nesnižuji kvalitu dosažených výsledků. Práci doporučuji k
obhajobě.
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