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Práce se zabývá využitím robotu LBR KUKA iiwa 7 pro úlohu čištění obuvi. Základem řešení je využití integrovaného 
měření kloubových momentů robotu pro silové řízení. Použitý robot má 7 stupňů volnosti a pro splnění požadované 
úlohy čištění obuvi byl osazen motorem s rotačním kartáčem.  
Téma práce hodnotím jako náročnější. Úloha úspěšné implementace silového řízení není jednoduchá, navíc v tomto 
případě není k dispozici přímé měření silových účinků v pracovním bodě robotu (tj. v místě upevnění rotačního 
kartáče), ale pouze v kloubech. I s ohledem na předpokládaný rozsah bakalářské práce proto není překvapivé, že se 
nepodařilo celý systém zcela doladit a práce je zakončena experimenty s řízenými posuvy po kartézských osách. 
Přestože tedy samotná úloha čištění obuvi realizována nebyla, nepovažuji to za významnou vadu bakalářské práce. 
Velice oceňuji, že si autor dokázal poradit s potřebnými úpravami hardwaru robotu a jeho elektroniky. Robot byl 
rozšířen o rozvodnou skříň s vyvedenými vstupy a výstupy, byl dovybaven externím tlačítkem nouzového zastavení 
(i s přípravou pro propojení dvou robotů) a byl vybaven rotačním kartáčem. 
Po formální stránce je práce zpracována standardně, kapitoly jsou logicky členěny a uspořádány. Formát číslování 
citací neodpovídá běžně používaným stylům ISO 690 ani IEEE. Bohužel se autor, možná v důsledku časové tísně,  
nevyvaroval některých překlepů a chyb, které znesnadňují porozumění textu. Jako příklad bych uvedl např. první 
větu na straně 44, která vůbec nedává smysl a obsahuje odkaz na nedefinovanou rovnici. Jiným příkladem je fakt, 
že do práce byl sice přidán opravný list s korekcí znaménka v rovnici (5.9), ale i ten je chybný, protože opravena 
měla být rovnice (5.6). U některých dalších chyb není jasné, zda se jedná o překlep nebo faktickou chybu. Např. 
zavedení kladné orientace úhlu 𝛿 pomocí vektoru 𝐴�⃗� a pravidla pravé ruky neodpovídá obr. 4.3.   
K samotnému obsahu bych měl několik připomínek a upřesnění. První se týká několikrát opakovaného tvrzení (např. 
str. 23), že inverzní kinematická úloha má v singulární poloze nekonečně mnoho řešení a v jejím okolí řešení nemá. 
Existuje spousta dobrých důvodů, proč se do okolí singulární polohy nepřibližovat, ale inverzní kinematika tam 
řešení má, byť s klesající vzdáleností k singulární poloze stále hůře numericky podmíněné. Další poznámky už přímo 
souvisí s řešením úlohy. Výměnou příruby a montáží motoru s kartáčem došlo k výrazné změně rozložení hmoty 
robotu. To je v práci kompenzováno přidáním externí síly ve svislém směru. V práci je zcela zanedbána dynamika, 
ovšem je to přípustné? Nemělo by být také počítáno s výraznou změnou momentu setrvačnosti? Na straně 46 je 
popisován výpočet požadované polohy robota, která následně slouží jako vstup pro regulátor. V rovnicích (8.9) a 
(8.11) je použita stejná matice 𝐽 , ovšem jednou by musela mít rozměr 6x7 a podruhé 7x6. Navíc Jacobiho matici 
lze použít pro přepočet mezi rychlostmi nikoliv polohami, jak je to v rovnici (8.11).  
 
Rád bych, aby se autor v průběhu obhajoby vyjádřil k následujícím otázkám: 
 

1) Jakou maximální rychlostí se robot má pohybovat – je skutečně možné zcela zanedbat dynamiku a úlohu 
řešit jen jako statické zatížení? Mohl byste zhruba odhadnout velikost statických a dynamických silových 
účinků? 

2) Můžete popsat, jak je proveden přepočet souřadnic koncového bodu na souřadnice kloubové – tedy 
výpočet odpovídající rovnici (8.11)? 

3) Skutečně je výpočet požadované polohy realizován tak, jak je to popsáno v kapitole 8.1? Nebylo by 
vhodnější na základě měřených externích krouticích momentů provádět jen korekce aktuální polohy? 
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Závěrem konstatuji, že předložená práce pana Valentýna Číhaly dle mého názoru splnila vytyčené cíle, doporučuji 
ji k obhajobě a navrhuji po zodpovězení otázek hodnocení klasifikačním stupněm: 
 

„C – dobře“. 
 
V Praze dne 4. června 2018                            ……………………………………. 
                                                                                               Ing. Petr Beneš, Ph.D. 
 


