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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost zadání závěrečné práce.

Práce je  zaměřena na manipulaci  aktiním manipulátorem na palubě bezpilotního létajícího prostředku (UAV).  Aktiní
manipulace s objekty za letu oiliiňuje dynamiku letu a je tedy ihodné nahlížet na řízení UAV ičetně manipulátoru jako na
jeden celek. Student se i rámci sié práce zabýial dynamikou tohoto systému, iytiořil model manipulátoru pro realistcký
robotcký  simulátor,  nairhl  a  sestrojil  hardwaroiý  prototyp  a  celou  sestaiu  experimentálně  otestoial  při  reálných
experimentech na palubě UAV. Vzhledem k množstií práce a k dosaženým iýsledkům, které zarnují i praktcké experimenty,
poiažuji zadání práce za náročné.

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oprot zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Student splnil išechny body zadání.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Student iypracoial stručný přehled metod manipulace z paluby UAV. Následně nairhl a sestrojil jednoduchý manipulátor se
diěma stupni iolnost, jehož dynamiku dále popsal samostatně, i i souiislost s dynamikou stabilizace UAV. Následně model
identikoial i rámci robotckého simulátoru. Tento krok nepoiažuji  za zcela šťastný, neboť iyžaduje důkladnou znalost
principů simulace, aby bylo jasné, co se ilastně měří. Simulátor sám o sobě udržuje ilastní model systému, a numericky
počítá interakci mezi jednotliiými objekty. Bez hlubší znalost initřního fungoiání simulátoru tedy nelze říct, jestli iytiořený
model je obecnější a lepší, než model simulátoru nebo naopak horší a neposthuje išechny tpy interakcí. V obou případech
lze ale použíiání dat ze simulátoru k přesné identikaci systému poiažoiat za neihodné. Důsledkem tohoto efektu potom
může být i, i práci diskutoianá, nekonzistence mezi dynamickými odeziami na řízení i jednotliiých osách.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost závěrečné práce, využit znalost získaných studiem a z odborné literatury, využit podkladů a dat 
získaných z praxe.

Nairžené  řešení  ihodně  kombinuje  znalost studenta  načerpané  během  studia  a  z  odborné  literatury.  Odiození
dynamického modelu spřaženého systému manipulátoru a UAV poiažuji za iysoce obtžné. Na základě kontroly jednotliiých
dílčích kroků odiození se domníiám, že předložený model je korektní. Ziolenou metodu identikace modelu nepoiažuji za
nejšťastněji ziolenou i s ohledem na iýsledky.  Následná kompenzace pohybu manipulátoru iychází ze standardních metod
teorie řízení. Nicméně její integrace i rámci architektury celého UAV mi přijde spíše nahodilá a ie iýsledku se i podstatě
omezuje jen na uiažoiání  hmotnost celého systému  i  nadřazeném řídícím členu.  Experimentální oiěření  na reálném
bezpilotním prostředku se pak omezuje pouze na konstatoiání funkčnost hardware řešení jako takoiého a dále netestuje
kompenzaci pohybu manipulátoru.
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografckou a jazykovou stránku.

Text  práce  je  dobře  strukturoianý  a  je  ihodně  doplněn  ilustracemi  a  grafy.  Matematcký  formalizmus  a  izorce  jsou
konzistentní a spráiné. Úroieň anglického jazyka je s ohledem na priní delší text i angličtně dobrá, ačkoli na jednotliiých
kapitolách je ielmi dobře iidět pořadí jejich izniku. Rozsah práce odpoiídá mému očekáiání bakalářské práce.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktvitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etky a zda jsou bibliografcké citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.

Student řádně cituje použitou literaturu. Text pracuje s releiantními články.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnost technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost apod.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Předložená  práce  shrnuje  iýsledky  nairženého  řešení aktiního  manipulátoru  se  diěma stupni  iolnost pro
manipulaci  z paluby UAV. Součást práce jsou náirh a sestrojení  hardware prototypu manipulátoru, odiození
dynamického  modelu  spřažené  soustaiy  UAV –  manipulátor  a  identikace  jejích  parametrů.  Dále  pak  náirh
kompenzace pohybu manipulátoru a jeho experimentální oiěření. Práci siým obsahem poiažuji jednoznačně za
náročnou a jako její hlainí přínos oceňuji odiozený dynamický model soustaiy UAV – manipulátor. Ziolené řešení
identikace  parametrů  ale  poiažuji  za  neihodné.  Následná  kompenzace  pohybu  je  řešena  spíše  obejitm
současného kontroléru a ne integrací odiozeného modelu, a ie iýsledku se tak omezuje pouze na kompenzaci
hmotnost i současném hlainím kontroléru UAV.

Předloženou záiěrečnou práci hodnotm klasiikačním stupněm  

Otázky k obhajobě
1.  Stručně  iysiětlete  iýznam  jednotliiých  soustai  souřadnic  ie  spojeném  modelu  UAV  –  manipulátor

(Obrázek 9.)  a jejich ilii na momenty setriačnost jednotliiých část celého systému.
2. Byla při reálných experimentech sbírána data o řízení a aktuální poloze UAV, která by mohla být později použita

k přesné identikaci reálného systému?
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