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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mobilní aplikace pro řízení ruky robota s taktilním čidlem 
Jméno autora: Nurlan Turganbay 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Oponent práce: Ing. Pavel Trnka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: U12110.3 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce vyžaduje znalost programování minimálně ve dvou jazycích (na dvou platformách) a také zprovoznění jednak lokální 
komunikace mikropočítače s periferním BT modulem, jednak navázání obousměrné bezdrátové komunikace. Student musí 
prokázat také určitou manuální zručnost. 

 

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

Všechny body zadání považuji za splněné. Poněkud mimo rámec zadání musel student nejprve opravit poškozený 
mechanismus použité robotické ruky. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Způsob řešení, zejména volba umístění taktilního čidla (a počet čidel), byl ovlivněn tím, že student navazoval na jinou práci 
a musel se přizpůsobit existující konstrukci umělé ruky a dostupným HW prostředkům. Svoje rozhodnutí ale zdůvodnil 
převážně věcnými argumenty a celkově v práci postupoval metodicky.  
Je škoda, že student uvedl zajímavé informace o postupu své práce a o překonávání problémů jen velmi stručně v Závěru.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V hlavní části práce, vytvoření mobilní aplikace pro bezdrátové ovládání a monitorování ruky, student prokázal, že je 
schopen vyřešit zadaný problém v daném časovém období na vysoké úrovni. Kromě zvládnutí vývojového prostředí 
Android studio a jazyka Java musel také vytvořit programové vybavení Arduino pro samotnou robotickou ruku a zajistit 
stabilní bezdrátovou komunikaci s pomocí Bluetooth modulu. Rešeršní část práce by mohla být poněkud obsáhlejší, přesto 
si myslím, že celkovou odbornou úroveň je možné hodnotit stupněm A. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Na práci jsou patrné mírné obtíže s českým jazykem, ve většině případů to však nemá vliv na srozumitelnost textu. 
Poněkud problematický je pouze popis vlastností použitého taktilního čidla FSR 400 (str. 10 dole), kde je mimo jiné 
zaměněno slovo Affect a Effect. Také nepovažuji za vhodné použití zkratky PŠM pro pulzně šířkovou modulaci  (str. 14), 
když i v české odborné literatuře se běžně používá známá anglická zkratka PWM (Pulse Width Modulation). 
Grafická úprava práce je pěkná, počet obrázků přiměřený, rozsah 38 stran dostačující.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě 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 etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Použité zdroje jsou pro danou problematiku vhodné, student využíval i cizojazyčnou literaturu (zejména AJ). Prameny jsou 
v seznamu literatury citovány formálně správně. Pouze názvy článků ve zdrojích [22], [23], které jsou původně v ruštině, 
student přeložil do češtiny, což ale odporuje citačním zvyklostem. Také je třeba upozornit, že z uvedených 25 zdrojů jich je 
v textu odkazováno pouze 15, takže u zbylých 10 není patrné, jak byly pro práci využity.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Oceňuji, že student dokázal vytvořit funkční technické řešení. Zejména oceňuji, že struktura vytvořeného programu je 
nejen jednoduchá a přehledná, ale také otevřená pro další vylepšování a rozšiřování funkčnosti celého systému. Nebylo by 
například nijak složité přizpůsobit aplikaci pro individuální řízení síly stisku jednotlivých prstů v  případě jejich osazení 
vlastními taktilními senzory.   

 
 
 

 

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. 
 

Poznámky (nevyžaduji odpověď): 

1) Na obrázku ruky (str. 21) by bylo vhodné označit umístění taktilního snímače. 
2) Zdůvodnění použití Arduino Mega kvůli většímu počtu pinů považuji pro tuto úlohu za nedostatečně 

opodstatněné. 

Dotaz: 

1) Opravdu se ruka pohybuje v lokti do stran? Lidský loket totiž takový pohyb neumožňuje.   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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