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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky jsou na požadované úrovni a jsou použitelné pro definovanou oblast.

2. Problematika práce
Problematika práce je velmi aktuální a v praxi vyžadovaná. Práce z pohledu náročnosti patří mezi
odborně a časově náročné.

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
Práce obsahuje několika formálních nedostatků, které jsou uvedeny v seznamu podle pozice v
závěrečné práci:
• Titulní list, nesprávný přepis anglického názvu práce. Je uvedeno, cituji: „Apllication“ místo
"Application".
• Anotace v Angličtině je podbarvená.
• Str. 33, první odstavec, cituji: “K tomu je použitá knihovna dymaxixel SDK“. Správně má být
knihovna Dynamixel SDK.
• Str. 34, první odstavec, cituji: „v připade mého počítače je Robai na COMU3“. Předpokládám, že se
jedná překlep a má být COM3.
• Str. 44 v části popis základních funkcí – CX_SetupCamera je v příkladu uvedeno 11 položek a v
Tab. 10, která souvisí s uvedeným příkladem, je položek 12.
• Str. 52 na Obr. 49 je uvedená procedura ChooseObject(), která volá sama sebe, čím dochází k tzv.
rekurzi. Ta může mít za následek zahlcení paměti.
• Str. 58 v prvním odstavci je překlep, „tas.“ místo „task“.
• Str. 73 na Obr. 94, Kontorlér místo Kontrolér.
• Str. 74 v časti Ukázka Funkce text odkazuje na Obr. 83-85 místo Obr. 96-98.

5. Dotazy na studenta
1. Na str. 18 je uvedeno, cituji: „Jeden z robotů je také v pracovní buňce, která usnadňuje připojení
kamery. Vysvětlete, o jakou pracovní buňku se jedná a jak tahle buňka usnadňuje připojení kamery.
2. Je potřebné používat dynamický model manipulátora Robai v simulačním SW V-REP, když se
simulační model využívá jenom pro výpočet inverzní kinematiky manipulátoru Robai?
3. Kontroluje V-REP model možné kolizní stavy? Když ano, tak kdy a jak?
4. Str. 34, na Obr. 21 jsou uvedené joint 0 až joint 7. Vysvětlete, který posuvník je spojený s kterým
kloubem manipulátoru Robai.
5. Str. 52 na Obr. 49 je uvedená procedura ChooseObject(), která volá sama sebe, čím dochází k tzv.
rekurzi. Představte úpravu této procedury bez rekurze a představenou úpravu zdůvodněte.
6. K rekurzi bude docházet i v části kódu pro kontrolér str. 69 a 70. Rutina „main“ volá rutiny
„HomePos“ a „PickObject“. Uvedené rutiny pak volají zpět rutinu „main“. Představte úpravu těchto
procedur bez rekurze a zdůvodněte, proč už k rekurzi nebude docházet.

6. Celkové zhodnocení práce
Student splnil definované cíle. Prokázal schopnost samostatného tvůrčího myšlení a inženýrských
dovedností. Během řešení závěrečné práce prokázal znalosti nad rámec znalostí získaných ve výuce.
Dosažené výsledky snižuje úroveň textové dokumentace. Práci doporučuji k obhajobě.
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