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Předložená diplomová práce pana Lukáše Poláčka se zabývá průzkumem mechanizmů kinematiky 

lidské ruky za účelem použití při testování gest pro zadávání povelů v automobilu. V práci je řešena 
kinematika ruky a pomocí optimalizace stanoveny kinematické veličiny pro každé z použitých gest. 

Práce je rozdělena do osmi hlavních kapitol, kde první z nich je úvod, stručně shrnující obsah práce. 
V kapitole druhé je provedena rešerše pracovních hlavic a robotických ramen spolu s přehledem 
dostupných humanoidních mechanických rukou. Třetí kapitola se věnuje teorii testování senzoru gest. Jsou 
zde stanovena gesta, a vytvořen model ruky v prostředí MATLAB-Simulink, konkrétně v prostředí SimScape 
(SimMechanics). Kapitola čtyři obsahuje kapitoly s prvky softwarového inženýrství. V páté kapitole je 
výpočet kinematiky pomocí maticové metody a tak sestaven matematický model použitý při 
optimalizacích, popsaných v téže kapitole. Kapitola šest – závěr – shrnuje výsledky práce a na ni navazuje 
seznam literatury a přílohy. Přílohy obsahují kód v programovacím jazyce MATLAB. K práci je přiložen 
datový nosič. 
 Práce se věnuje zajímavému a aktuálnímu tématu. Kapitoly jsou řazeny logicky, avšak u kapitoly 4 
není jasný význam jejích podkapitol. Ty se objevují bez jakéhokoli podrobnějšího komentáře a čtenáři tak 
uniká jejich význam, vzájemná provázanost a použití při návrhu modelu. V práci je nemalé množství 
gramatických prohřešků a u některých vět je nejasný jejich přesný význam. 
 
Připomínky k práci: 

 Str. 18: chybí cena robotického ramene 

 Str. 20: předposlední odstavec: „...pohybem ruky v lokti nahoru a dolů.“ Nevím, jak to lze realizovat. 

 Str. 38-30: diagramy nejsou čitelné a měly by být orientovány jinak 

 Str. 43: V transformačních vztazích není jasné, mezi jakými systémy jsou transformace provedeny. 
V celé práci není uveden jediný souřadnicový systém ramene či ruky! 

 Str. 50: „Pro hledání globálního optima je vhodné použít metodu hledání lokálního minima.“ Tvrzení 
si vzájemně odporují. 

 
Dotazy k práci: 

 Str. 13: Na obr. 10 je uvedeno 20 kloubů, 9 motorků a 21 stupňů volnosti. Mohl byste, prosím, uvést 
na pravou míru, jak je to s pohyblivostí dané robotické ruky? 

 Mohl byste, prosím, ukázat, jak jsou souřadnicové systémy (a zejména první systém) zavedeny a 
orientovány v návaznosti na maticové transformační vztahy? 

 Jak byly postupy uvedené v kapitole 4 v práci použity? 
 
Závěrem konstatuji, že předložená práce pana Lukáše Poláčka splnila vytyčené cíle a doporučuji ji 

k obhajobě. Po zodpovězení uvedených dotazů navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm C – dobře. 
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