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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Ovládání robotů pomocí zařízení, které kopírují pohyby operátora, umožňují dálkové 

ovládání zásahových robotů, což je základní předpoklad pro bezpečné provedení zásahu. 

Zadaná problematika je proto velmi aktuální a svou náročností přesahuje rozsah bakalářské 

práce. 

 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

V úvodu posluchač provedl podrobnou analýzu existujících haptických zařízení, 

používaných nejenom pro ovládání robotů, ale i pro oblast 3D modelování a jiných 

aplikací. Dále analyzoval různé typy snímačů použitelných pro konstrukci ovládacího 

zařízení. Jako objekt řízení byl vybrán požární robot Hardy. Na základě tohoto rozboru 

jsou navrženy varianty řešení zařízení pro ovládání tohoto robotu. Hodnotovou analýzou 

byla vybrána varianta, která je podrobně zpracována, doložena výpočty a výkresovou 

dokumentací. V závěru práce posluchač zhodnotil dosažené výsledky   

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Rozsah jednotlivých kapitol výrazně přesahuje běžné bakalářské práce. Struktura práce 

odpovídá zadání. Z hlediska původnosti práce je nutno zdůraznit, že zadané téma zasahuje 

do velmi specifické oblasti a vzhledem k jedinečnosti řízeného objektu, robot Hardy, je 

předložená práce původním dílem studenta.  
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Bakalářská práce je zpracována podle zásad vydaných fakultou, a jak uvádím výše, svým 

rozsahem přesahuje bakalářské práce. K předložené práci nemám zásadních připomínek, 

lze vytknout pouze drobné nedostatky jako například: 

- V návrhu jednotlivých analýz bych doporučil uvést kinematické schéma robotu 

Hardy, aby bylo jasné, ke kterým kloubům se jednotlivé části haptického zařízení 

vztahují. 

- V hodnotové analýze je uvedena tabulka 6.2, pomocí které posluchač určuje 

významnost jednotlivých kritérií. Je zde potlačena mřížka tabulky, působí to 

chaotickým dojmem. 

- V popisu konstrukce varianty I, je v druhém odstavci v úvodu třetí věty (str. 32) 

nevhodně použit termín operace… 

- Z popisu výsledné varianty jsem nenašel vysvětlení, jak bude zajištěna výchozí 

poloha kloubů robotu v součinnosti s ovládacím zařízením.   

- Ve výkresové dokumentaci působí rušivě použití velkých teček jako značek pro 

označení pozic. 

- Ve výkrese „Rameno s ovládačem“, chybí okótování vyznačeného pracovního 

prostoru ovládače.  

 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1) jak bude zajištěna výchozí poloha kloubů robotu v součinnosti s ovládacím zařízením?   

2) Doplňte koty pracovního prostoru ovladače v souvislosti s možnostmi pohybu lidské 

ruky. 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Předložená bakalářská práce je na výborné úrovni. Posluchač prokázal dostatečné znalosti, 

pro řešení technických problémů.  

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

Výborně 

V Ostravě Porubě   dne 30.5.2011   

  podpis oponenta práce  

 


