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1. Problematika práce
Jedná se o rešeršní práci, která poskytuje základní, ale komplexní přehled o dynamicky se rozvíjející
oblasti robotiky. Soft robotika je a bude velmi aktuální téma. Z tohoto pohledu se jedná o aktuální
práci, jejíž výstupy bude vhodné dále rozvíjet a sledovat nové trendy a používané prostředky v této
oblasti.
Student provedl systematickou analýzu oblasti, která je v dosavadním průběhu studia zmiňována
pouze okrajově. Řešenou problematiku tedy musel samostatně nastudovat a zorientovat se v ní, což
na bakalářské úrovni považuji za náročné.

2. Dosažené výsledky
Práce poskytuje základní přehled aktuálního stavu poznání a používaných prostředků v oblasti soft
robotiky. Na vhodně zvolených příkladech jsou předvedeny používané principy v oblasti aktuátorů,
efektorů, řídicí elektroniky a senzoriky. Jsou rovněž popsány základní používané výrobní technologie
a postupy pro výrobu klíčových přizpůsobivých prvků včetně používaných materiálů. U všech těchto
oblastí jsou uvedeny použité informační zdroje pro případnou další podrobnější analýzu. Za zdařilou
považuji kap. 8, která uvádí možné uplatnění principů soft robotiky v dalších oblastech.
Při provedení jazykové korektury bude možné práci použít jako vhodný přehledový studijní materiál
pro oblast soft robotiky.

3. Původnost práce
Práce je původní. Rozsahy jednotlivých kapitol odpovídají jejich důležitosti.

4. Formální náležitosti práce
Práce má dobrou logickou strukturu a jednotlivé kapitoly práce jsou vyvážené. Použité obrázky se
odkazují na použité zdroje. Je otázkou, zda to nebylo možné vyřešit pouze odkazem na zdroj v
seznamu použitých pramenů. Poněkud rušivě působí větší množství drobných gramatických chyb a
nezvyklé stavby vět, která nejspíše pramení z použití doslovných překladů anglicky psaných
informačních zdrojů. Jinak je formátování práce na dobré úrovni. Úsměvně působí úvodní věta
odstavce kap. 2.1 „Jak již byl zmíněno (viz kapitola 4)…“ Student v práci skloňuje podstatné jméno
robot podle životného vzoru pán. Do technických textů při současném stavu techniky doporučuji
používat neživotný vzor hrad.

5. Dotazy na studenta
1. Co znamená výraz „mimikovat“?

2. Co znamená vystavení nějakého prvku tlaku vzduchu? (str. 13)

3. K čemu a jak se měří rychlost odezvy pneumatického prvku na špičce pohonu? (str. 17)

4. Na straně 41 uvádíte, že jste vycházel ze 748 článků s OA na databázi WoS. Podle jakého klíče jste
z nich vybral těch 41, které uvádíte v seznamu použitých pramenů?



6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal schopnost systematické analýzy zadané pro něj dosud neznámé odborné oblasti a
připravit si tak informační bázi pro další technickou práci. I přes výše zmíněné formální nedostatky
práci považuji na bakalářské úrovni za zdařilou a hodnotím: Výborně.
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