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1. Dosažené výsledky
Diplomant v rámci analytické části řešené práce popsal možné principy a dostupné prostředky pro
vytváření virtuální reality (VR). Dále analyzoval možnosti jejího použití v simulačních systémech
dostupných na katedře. Specifikoval možné oblasti použití VR v oblasti návrhu a zprovoznění
robotizovaného pracoviště. Tyto oblasti následně prezentoval na příkladu výukového pracoviště s
robotem IRB140 s využitím SW nástroje RobotStudio. Vytvořil simulační model stávajícího stavu
pracoviště a jeho rozšířené podoby. Simulace tohoto pracoviště může být vizualizována ve VR. Na
jiné výukové úloze je pak předvedena možnost využití VR pro vytváření programu robotu.
Popsané postupy pro zprovoznění systému virtuální reality s RobotStudiem a práce s virtuálním
modelem pracoviště považuji za srozumitelné a dostatečně názorné. Mohou tak být použity jako
základní návod pro práci s tímto systémem. Předloženou práci je tedy možno prakticky využít jako
zdroj informací o VR a návod pro zpracování a vizualizaci simulace robotizovaného pracoviště ve
VR.

2. Problematika práce
Diplomant v práci řeší aktuální téma možného využití virtuální reality v oblasti průmyslové robotiky.
Výstupy práce budou základem a návodem pro další práci v oblasti použití virtuální a rozšíření reality
v robotice.  Téma považuji po stránce odborné a časové náročnosti za odpovídající oborovým
nárokům.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant řešil zadané téma systematicky a samostatně. Konzultací využíval v přiměřeném rozsahu.
Konzultace byly věcné a podložené připravenými materiály v dohodnutém rozsahu.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce na odpovídající úrovni. Struktura práce je logická a dodržuje v úvodu
stanovený postup řešení. Práce obsahuje velké množství obrázků (104), které však vhodně doplňují
popisovanou problematiku a významně napomáhají jejímu pochopení. Text práce je srozumitelný a
jasný. V práci se v malém počtu vyskytují drobné chyby ve formátování textu a překlepy, které však
nijak nesnižují přehlednost a srozumitelnost textu.  Citace informačních zdroje jsou v textu uváděny,
ale jejich řazení v seznamu zdrojů není postupné dle jejich výskytu v textu. První reference na
informační zdroj v textu je tak až na 6. v seznamu.
Na titulním listu práce je chybně uveden její název, pro který je použit jiný font.

5. Dotazy na studenta
1. Co podle Vás charakterizuje důvěryhodnost vytváření virtuální reality?

2. Popište postup programování robotu s využitím VR. Pro jaký typ úloh je tento přístup
programování použitelný?

3. Co jsou faktory snižující nebo omezující realistický vjem VR u Vámi použitých HW a SW
prostředků?



4. Jaké trendy v oblasti použití VR v robotice očekáváte?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost aplikovat znalosti získané v průběhu studia a samostatné technické
práce. Zadání diplomové práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě, a i přes zmíněné drobné
nedostatky hodnotím: výborně.
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