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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje práci s hardwarem a využití znalostí z více oborů, z nichž některé nejsou na FIT přímo

vyučovány.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Text je rozšířen sadou příloh se schématy a dalšími detaily z

návrhu a testování realizovaného robota.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce ma logickou strukturu a je přehledně zpracována. Čtenář by při čtení neměl narazit na problém s

pochopením.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Z hlediska typografické kvality je práce v obvyklé kvalitě. Z hlediska jazyka obsahuje práce zřídka drobné

překlepy, ale jazyková stránka technické zprávy je na dobré úrovni.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Počet citovaných literárních pramenů je v obvyklém rozmezí. Kvalita literárních pramenů je vyhovující.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizovaný robot je funkční a velmi elegantně řešený především z hlediska nízkoúrovňového řízení a pohonu.

Expeirmenty ukazují, že robot má velmi dobrou opakovatelnost pozice při vykonání uzavřené trajektorie. Řídicí
jednotku pro pohon robota a senzory navrh a realizoval řešitel sám. Veškerý software použitý v rámci řešení je
použit v souladu s licenčními podmínkami.

8. Využitelnost výsledků
 Práce popisuje návrh a realizaci robota "na zelené louce". Návrh vychází ze stávajících poznatků a přináší nové

řešení přeevším z hlediska nízké ceny a vysoké efektivitý celého řešení. Realizovaný robot je použitelný jako
podvozek pro experimentálního robota.

9. Otázky k obhajobě
 1. Proč je nutné před konfigurací AD převodníku mikrokontroléru PIC tyto převodníky napřed zakázat?.

2. Jakým způsobem by bylo možné zkrátit odezvy pro ovládání robota prostřednictvím WiFi a ROS?
10. Souhrnné hodnocení 100 b. výborně (A)
 Realizační výstup dosahuje vynikající kvality. Realizovaný robot je zcela funkční a dokáže se pohybovat ve

vnitřních i vnějších prostorách rychle a efektivně. Z hlediska pohybových vlastností je srovnatelný s některými
profesionálními podvozky pro roboty. Technická zpráva je rovněž na dobré úrovni.

 

V Brně dne: 11. června 2015
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