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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Práce odpovídá v základních rysech zadání.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Text bakalářské práce je rozdělen do tří nosných kapitol a závěru. V úvodu bakalář popisuje poměrně
nesourodě historii robotiky, kde v závěru zcela bez souvislostí zmiňuje využití robotu Ares (str.8).
Vůbec zde nezmiňuje vlastní potřebu/význam dále popisovaného měření.
Rovněž větší pozornost mohla být věnována úvodní části v každé hlavní kapitole.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
V druhé kapitole autor popisuje navržený a realizovaný systém měření deformací manipulačního
ramene mobilního robotu, který je však cílen na konkrétní sestavu (mobilní robot ARES Katedry
robototechniky s manipulačním ramenem) a není navržen a popsán univerzálně. Rovněž zde autor
popisuje vliv jednoho typu harmonické převodovky - použity jsou však dva typy.
V následující kapitole jsou popsány realizované testy, jejichž výsledky jsou porovnány s údaji
získanými početně jiným autorem. Důležité je, že tyto výsledky se shodují, což potvrzuje správnost
obou postupů (praktického i teoretického).
Autor práce postupoval během jejího řešení poměrně samostatně a aktivně, musel nastudovat novou
problematiku. V závěru jsou celkem přehledně zhodnoceny dosažení výsledky.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Práce neobsahuje popis navrženého systému pro univerzální použití - s jiným počtem stupňů volnosti.

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

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
V seznamu použité literatury nejsou uvedeny všechny doporučené zdroje, autor se v textu však
odkazuje na uvedené.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
V seznamu použité literatury jsou neúplné odkazy - zejména [1][2], ačkoli v zadání práce jsou
uvedeny správně. Práce obsahuje několik překlepů.

8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky práce především potvrdili použitelnost navrženého finančně nenáročného postupu měření a
také úspěšně porovnaly dosažené výsledky s teoretickými.
Vlastní navržená metoda je dále použitelná pro laboratorní měření a pro další vývoj, směřující k její
univerzálnosti.

Dotazy k obhajobě:
1. Na obrázku 3.1 na str.27 uvádíte grafické znázornění závislosti posunu ramene v závislosti na
zátěži. Jednotlivé průběhy vykyzují přibližně lineární průběh, ale závislost změřena na L2 je poměrně
silně nelineární. Můžete zdůvodnit?
2.Proč se v mechatronických systémech jako jsou manipulační ramena používají harmonické
převodovky? Jaké mají výhody a nevýhody? )
3. Mohl byste uvést jiný, profesionální systém/princip měření, pro podobné zadání?
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