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1. Dosažené výsledky
Výsledkem práce studenta je zmapováni aktuálního stavu v oblasti Soft-robotiky. Student vhodně
zpracoval širokou oblast Soft robotiky do stručného přehledu s odkazy na literaturu s bližšími
informacemi. Pozitivně hodnotím množství prostudované literatury a její následné zpracováni do
tabulek (Příloha A závěrečné práce). Dosažené výsledky jsou na požadované úrovni a jsou prakticky
využitelné pro katedru robotiky.

2. Problematika práce
Problematika práce je velice aktuální a žádaná. Důkazem je nárůstu počtu publikací v databázích
WOS a SCOPUS uvedených v závěrečné práci. Výsledky jsou použitelné jak pro praxi, tak pro
edukační proces. Z pohledu náročnosti se cíle práce řadí mezi 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
Str. 12, V podkapitole 2.1, v odstavci 2 je uvedeno, cituji: “Jak už bylo zmíněno (viz. kapitola 4),
inspiraci pro Soft roboty si bereme z přírody kolem nás.”. V kapitole 4 ještě nemohlo být zmíněno,
když ještě nebyla. Asi se jedná o chybu v číslování kapitol.
Str. 13, v podkapitole 2.2, v odstavci 1 je uvedeno, cituji: “Po vystavení tlaku se dokáže stáhnout až o
75% své původní délky.“. V uvedené větě je chyba. Né o 75% své původní délky, ale na 75% své
původní délky“. Předpokládám chybu v překladu z anglického jazyka.

5. Dotazy na studenta
1. Str. 33, v podkapitole 4.2, v odstaveci 2 je uvedeno, cituji: „Tenké kanálky kovu se s napětím
roztahují v délce a jejich průměr se zmenšuje, což má za následek snížení odporu, a tedy podle
velikosti odporu můžeme měřit zatížení“. Je pravda, že se u kapalných kovů zvyšováním délky a
snižováním průměru snižuje i odpor, nebo se jedná o chybu v překladu z anglické literatury?

6. Celkové zhodnocení práce
Student splnil definované cíle. Práci doporučuju k obhajobě.
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