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1. Dosažené výsledky
Zásadním výsledkem bakalářské práce je zdařilé konstrukční řešení ovladače manipulačního ramene
hasícího a zásahového robotu Hardy, návrh vhodných senzorů polohy jednotlivých ramen ovladače a
návrh technických prostředků pro připojení senzorů ke stávajícímu řídicímu systému robotu. Řešení
splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci na velmi dobré úrovni. Velmi kvalitně byla
také provedena rešerše dostupných haptických ovladačů, použitelných pro řízení manipulačních
ramen zásahových robotů.

2. Problematika práce
Práce se zabývá aktuální problematikou řízení manipulačního ramene hasícího a zásahového robotu
Hardy a náhradou stávajícího nepříliš vhodného ovladače. Práce se také zabývala mobilní variantou
umístění ovladače na tzv. „řídicím batohu“ a jeho doplnění ovladačem pro řízení pojezdu robotu.
Konstrukční řešení je doplněno výběrem snímačů polohy jednotlivých ramen ovladače a výběrem
HW komponent řídicího počítače pro připojení snímačů polohy. Jednalo se o zadání relativně
náročné, vyžadující jak znalosti v oblasti konstrukce, tak znalosti z oblasti senzorů a periferních
zařízení řídicích počítačů.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení práce byl velmi odpovědný, student velmi aktivně vyhledával možné
varianty řešení a technické podklady a pravidelně využíval konzultace s vedoucím práce.

4. Formální náležitosti práce
Práce splňuje všechny formální náležitosti, je přehledná a její grafická úroveň je výborná.

5. Dotazy na studenta
1. Mělo by nějaký technický význam doplnění jednotlivých kloubů ovladače elektrickými pohony pro
zajištění skutečných haptických vlastností ovladače?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci a předkládá zdařilé technické a
konstrukční řešení ovladače včetně návrhu komponent řídicího systému robotu. Práci doporučuji k
obhajobě.
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