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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Cílem předložené diplomové práce bylo navrhnout a realizovat víceosý systém s otevřenou
kinematickou strukturou založený na moderních integrovaných pohonech firmy Schunk, pořízených z
prostředků Rozvojového projektu "Moderní přístrojové vybavení a informační technologie pro
laboratoře univerzitního studijního programu Mechatronika".
Dalším cílem zadání bylo navrhnout a odladit vhodný ovládací software, laboratorní úlohy a zhotovit
technickou dokumentaci.
Práce odpovídá zadání.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Práce je vhodně rozdělena do kapitol a má logickou návaznost, obsahuje v textové části deset
nosných kapitol, závěr a čtyři přílohy.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Diplomant na řešení práce začal již v počátku letního sejmestru 2011, pracoval samostatně a
zodpovědně. Samostatně žešil kompletaci celého robotického ramene, jeho oživení a počásteční
komunikaci se zástupcem firmy Schunk. Vzhledem k tomu, že výrobce k integrovaným pohonům
nedodává softwarové funkční knihovny, ale pouze soupis volacích kódů a význam návratových kódů,
byl diplomant nucen navíc navrhnout a odladit tuto knihovnu sám. Autor také musel navrhnout a
realizovat potřebné výkonné napájecí zdroje pro celý systém.
Dále autor nastudoval inverzní úlohu kinematiky a imlementoval ji do navrženého ovládacího
software.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Nejsou.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Práce nepřináší nové poznatky.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Diplomant uvádí v přehledu relevantní studijní prameny.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Po jazykové stránce má práce standardní úroveň s minimem překlepů. U některých názvů podkapitol
by bylo vhodnější použít zvýraznění - např. tučné písmo.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Práce je dále využita - byl to i její záměr - jako podpůrný materiál pro laboratorní cvičení využívající
moderní prvky integrovaných pohonů. Dále je plánováno testování navrženého robotického ramene
na některé existující mobilní platformě na Katedře robototechniky.

Dotaz k obhajobě:
1. Umožňují stávající technické prostředky implementovat antikolizní systém?
2. Pokrývá navržená knihovna veškerou funkcionalitu použitých integrovaných pohonů?
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