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Předložená práce se zabývá optimalizací a řízením tensegritických struktur se zaměřením na jejich možné využití 
v robotice.  

Po úvodním seznámení s problematikou tensegritických struktur a řešerši současného stavu jsou definovány cíle 
práce.  Těmi je vytvoření dynamického modelu rovinné tensegrity a jeho rozšíření o řízení tak, aby byl použitelný 
pro tensegritické roboty. Dalšími cíli je optimalizace pro nalezení stabilního předpětí tensegritní struktury, tzv. form-
finding problém, a plánování eneregticky efektivního vlastního přirozeného pohybu, tzv. eigenmotion.  

Dynamické modely byly vytvořeny pomocí Lagranegových rovnic I. a II. Druhu. Pro řízení tvaru tensegrity je použita 
metoda computed torque control. Optimalizační výpočty byly provedeny pomocí genetických algoritmů. Aby byla 
zajištěna správná předepjatost tensegrity, jsou kontrolovány volné délky lan. Všechny modely a simulace byly 
vytvořeny v prostředí Matlab.  

Téma práce hodnotím jako náročnější. Jedná se o výzkum v dosud nezmapované oblasti možného využití tensegrit. 
Následná kombinace těchto struktur s principem využití vlastního pohybu (eigenmotion) je unikátní a jistě si 
zaslouží další rozpracování. Výsledky práce tak považuji za velmi přínosné a cenné.  

Po formální stránce je práce zpracována standardně. Její struktura je členěna logicky a přehledně. Výběr zdrojů je 
poměrně rozsáhlý, což odpovídá výzkumnému charakteru práce. Kladně také hodnotím celé zpracování rešeršní 
části. Citace jsou řádně zavedeny obvyklým způsobem, obrázky jsou řádně číslovány a odkazovány v textu. Po 
grafické stránce je práce provedena také standardně. Text práce je psán jasně, případné drobné typografické chyby 
nijak nenarušují srozumitelnost.  

 

Rád bych, aby se autor v průběhu obhajoby vyjádřil k následujícím otázkám: 

 

1) Nechal jste u všech 50 běhů GA, jejichž výsledky jsou na obr. 21, stejný počet kroků optimalizace, nebo jste 

do optimalizace zasahoval podle vývoje CF? Nalezené hodnoty CF pro stejnou strukturu se zdají být velmi 

odlišné, zejména v případě 3stage-ort. Jaká byla hodnota CF před optimalizací? 

2) V kapitole 8 deklarujete velký potenciál použití řízení podle vlastního pohybu (eigenmotion) právě u 

tensegritních mechanismů a robotů. Na to navazují i v kapitole 8 řešené příklady. Můžete vysvětlit širší 

kontext a další možnosti výzkumu této problematiky, které vidíte? 

 

Závěrem konstatuji, že předložená práce pana Bc. Aleše Balona dle mého názoru splnila vytyčené cíle, doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm: 

„A – výborně“. 

 

V Praze dne 20. srpna 2019                            ……………………………………. 

                                                                                               Ing. Petr Beneš, Ph.D. 


