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1. Problematika práce
Práce se věnovala analýze současného stavu mobilních servisních robotů založených na platformě
Arduino a návrhu mobilního servisního robotu pro vybranou robotickou soutěž. Zadání práce z
pohledu odborné náročnosti hodnotím jako méně náročnou. Z pohledu časové náročnosti zadání
odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
Cílem práce bylo analyzovat současný stav mobilních servisních robotů založených na platformě
Arduino a navrhnout mobilní servisní robot na základě požadavků dle vybrané robotické soutěže.
Autor v rámci analýzy aktuálního stavu řešené problematiky provedl popis aktuálních typů desek,
rozšiřujících komponent, robotů na platformě Arduino a provedl srovnání s ostatními vývojovými
platformami. Dále vybral robotickou soutěž Line follower, podle které vypsal požadavky na
navrhovaný mobilní robot. Dle těchto požadavků byl navržen mobilní robot a také byla navržena
testovací trať. Funkčnost navrženého robotu byla ověřena simulací a následně byl robot také
realizován. Součástí práce je také napsání programu mobilního robotu. Na závěr byly navrženy
vylepšení daného robotu.
Obávám se, že navržený mobilní robot může být v rozporu s pravidly soutěže řešící nouzový vypínač
pro vypnutí pohonů robotu. Aktuální zapojení řeší vypnutí pohonů po zmáčknutí tlačítka pouze
softwarově, přičemž kód je napsán tak, že v některých jeho částech nelze tímto tlačítkem robot
zastavit. Toto řešení je zcela nevhodné a v některých případech by mohlo být i nebezpečné.

3. Původnost práce
Kontrola na plagiát uvádí 1 % podobnost se všemi nalezenými dokumenty. Jednotlivé textové části i
obrázky jsou správně citovány. Práci je možné považovat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce na velice dobré úrovni, má vhodnou logickou strukturu a nemám k ní v
této rovině žádné připomínky.

5. Dotazy na studenta
1) Na základě jakých výsledků ze simulace bylo určeno, že je poloha těžiště zvolena vhodně? Jak by
podle Vás musela simulace probíhat (případně, jaké výsledky ze simulací by musely vycházet) abyste
určil, že je nutné polohu těžiště upravit?
2) Byly testovány různé druhy osvětlení trati? Bude robot správně fungovat i za přímého slunečního
svitu i za úplné tmy?
3) Jaký je podle Vás hlavní důvod mezi rozdílnými časy na reálné trati a v simulaci? Čím by bylo
možné zpřesnit výsledky simulace, aby co nejlépe odpovídaly reálnému chování?
4) Uveďte časový harmonogram řešení bakalářské práce a která její část pro Vás byla nejnáročnější?

6. Celkové zhodnocení práce
Krom zmíněného problému s nouzovým vypnutím navrženého robotu je předložená práce na velmi
dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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