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1. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je popis platformy Arduino, rešerše robotů na ní postavené a porovnání s
konkurenčními platformami. Dále návrh a realizace robotu, určeného pro soutěž Line follower.
Součástí práce jsou také potřebné výpočty a porovnání údajů ze simulace a testování skutečného
robotu. V případě rešerše se ale nevyvaroval drobných nepřesností.

2. Problematika práce
Problematiku práce považuji za aktuální. Z pohledu náplně student nejen že splnil jednotlivé body
zadání, ale odvedl také významné množství práce navíc. Z tohoto důvodu je možné říct, že práce
přesahuje úroveň bakalářské práce jak z pohledu odborného, tak hlavně z pohledu časového.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pravidelně využíval možností konzultací. Přesto podstatnou část práce odvedl samostatně a
nad rámec původního zadání.

4. Formální náležitosti práce
Z pohledu formálních náležitostí se student nevyvaroval nevhodných formulací, případně ne zcela
vhodných technických popisů. Také výběr značení v seznamu použitých značek nepovažuji za
nejvhodnější, vzhledem ke zvyklostem v technické praxi (např. „d“ pro délku robotu). Kvalita
některých obrázků mohla být také na vyšší úrovni.

5. Dotazy na studenta
1. Skutečný robot projel trať za 28,5 s, v simulaci za 22 s. Čím si vysvětlujete tak velký rozdíl v
časech? Jak by bylo možné zkrátit čas skutečného robotu?
2. Splňuje z pohledu funkčnosti aktuálně používané červené tlačítko pro přerušení pohybu robotu
pravidla soutěže? Jedná se z pohledu bezpečnosti o vhodné řešení?

6. Celkové zhodnocení práce
Student splnil jednotlivé body zadání a odvedl také množství práce navíc. Výsledkem je nejen
teoretická práce, ale také robot, který by se po drobných úpravách mohl účastnit soutěže Line
follower. I přes drobné nedostatky po formální stránce práci doporučuji k obhajobě a hodnotím
známkou výborně.
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