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1. Informace k zadání
 Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a fyzickou realizací platformy tzv. inteligentní rukavice. Klíčovým

aspektem je využití gest ruky k ovládání cílového zařízení, které je v ideálním případě vybaveno mechanickými
prvky.

Koncepce projektu pokrývá několik různých oblastí počínaje návrhem řešení na obvodové úrovni, implementací
firmware pro zpracování senzorických dat, bezdrátovou komunikací s ovládaným zařízením a využití 3D tisku pro
realizaci mechanických prvků rukavice. Díky těmto aspektům se tedy jedná o poměrně náročný projekt.

Z pohledu vedoucího práce musím jednoznačně ocenit zejména dotažení komplexního realizačního výstupu do
funkčního stavu, kdy bylo demonstrováno využití inteligentní rukavice pro ovládání pohybu robota Rudy, který je
dostupný na FIT VUT v Brně.

2. Práce s literaturou
 Studentovi bylo doporučeno několik informačních zdrojů v podobě tištěných publikací, které se týkají problematiky

návrhu vestavěných systémů - ať už po stránce technické realizace či implementace firmware. Nicméně je v
přehledu literatury, který navíc nebyl s vedoucím práce vůbec konzultován, zcela postrádám.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Z pohledu realizačního výstupu je na dosažených výsledcích patrné, že se student zejména této části bakalářské

práce soustavně věnoval po celou dobu vyhrazenou na její řešení. Vedoucí byl o aktuálním postupu prací průběžně
informován a taktéž se uskutečnily četné konzultace zaměřené zejména na technické aspekty vývoje platformy
inteligentní rukavice. Došlo na zhotovení několika verzí této rukavice, díky čemuž se postupně podařilo odstranit
rozličné technické nedostatky a v podstatě dosáhnout reálně použitelnosti.

4. Aktivita při dokončování
 Poslední verze realizačního výstupu byla dokončena a otestována těsně před stanoveným termínem. O technické

zprávě lze prohlásit totéž. Kromě toho nebyla s vedoucím práce vůbec konzultována a její podoba tak výrazně kazí
celkový dojem z projektu.

5. Publikační činnost, ocenění
 Není v souvislosti s řešením tohoto projektu známa.
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Pokud by technická zpráva byla zavčas konzultována, zcela jistě by se tato skutečnost projevila na její celkové

podobě. Nicméně s pohledu vedoucího hodnotím především míru splnění zadání a aktivitu studenta během řešení
projektu. Tudíž s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji souhrnné hodnocení stupněm C - dobře.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 25. května 2017
.................................

podpis
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