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     Pan Bc. Josef Couf ve své diplomové práci řešil problematiku aktivních hltičů vibrací pro 

rovinné roboty sériové struktury se třemi stupni volnosti. Práce se věnuje některým 

z možných metod řešení dané problematiky, není zaměřená na konkrétní robot. Přesto je první 

kapitola věnována realistickému odhadu modálních, hmotnostních a tuhostních vlastností 

poddajné sériové struktury. Řízení samotného robotu, které bylo nutným podkladem pro 

aplikaci hltičů, bylo v dalším realizováno pomocí základní verze metody Computed torques, 

která byla aplikována na poddajný simulační model robotu. Důležitou kapitolou byla 

optimalizace pasivních hltičů bez tlumení, a to ve verzi rovinné s třemi stupni volnosti a ve 

verzi s na robotu různě rozmístěnými 3 hltiči s jedním stupněm volnosti. Pro syntézu řízení 

hltičů pomocí „voice-coil“ aktuátorů  jsou použity robustní metody H_inf syntetizující 

regulátor zároveň pro několik linearizací robotu v různých polohách v pracovním prostoru. 

V poslední části kolega provedl studii možného rozšíření konceptu hltičů o „proof-mass“ 

aktuátory s použitím nebeského háku (sky-hook).  

     Zadání práce vyšlo z projektů řešených na školícím pracovišti a metody již použité 

doplňuje o další možné přístupy. Diplomová práce vhodně aplikuje metody výpočtové 

mechaniky a řízení, s nimiž se kolega Couf seznámil během svého magisterského studia a 

zároveň si vyžádala i jisté další doplnění znalostí z oboru. Student při řešení problematiky 

vykonal poměrně velké množství práce a přispěl k rozšíření spektra postupů vyzkoušených 

pro úlohu aktivních tlumičů na robotech. Slabinou práce studenta bohužel bylo ne zcela 

optimální rozvržení času, které se projevilo zejména v kvalitě výkladu postupů a textu 

celkově. Zadané úkoly tak v podstatných bodech splnil, ale bohužel nevyužil příležitost 

k ještě přesvědčivějšímu výsledku.  

     Celkově konstatuji, že práce kolegy Josefa Coufa i přes zmíněné slabiny svým rozsahem 

splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a pokrývá stanovené zadání. Práci proto 

doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou C (dobře).   
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