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 Podaná disertační práce se zabývá řízením přeurčených paralelních mechanismů se 

zaměřením se na modelově orientovaný koncept řízení. Skládá se ze seznamu obrázků, 

tabulek, použitého označení veličin a z devíti kapitol.  

 První kapitola je úvod. Druhá kapitola se zaměřuje na přehled současné problematiky a na  

popis, strukturu a uspořádání mechanismů zkoumaných v dalších kapitolách. Jsou v ní 

uvedeny základní rovnice pro stanovení polohy mechanismů, jejich pohybové rovnice a 

rovnice popisující vybrané druhy řízení.   

 Ve třetí kapitole autor formuluje cíle své disertační práce, navrhnout dostatečně robustní 

způsob modelově orientovaného řízení mechanismů s nadbytečnými pohony a s uvážením 

nepřesností parametrů modelu ve zpětné vazbě. 

 Hlavní část disertační práce je soustředěna v kapitolách čtyři, pět a šest. Ve čtvrté kapitole 

se disertand zabývá geometrickými nepřesnostmi, nepřesnostmi setrvačných účinků a 

způsobem jejich  uvážením v pohybových rovnicích a v rovnicích určujících polohu 

mechanismů. Pátá kapitola je věnována klouzavému řízení. Autor v ní rozpracoval modifikaci 

modelově orientovaného  klouzavého řízení pro případ mechanismů s nadbytečným počtem 

pohonů (hnacích kinematických dvojic) s uvážením nepřesností ve vstupních parametrech 

výpočtových modelů mechanismů. Šestá kapitola je věnována počítačovým simulacím. 

Přeurčený počet poháněcích jednotek byl řízen za účelem dosažení žádané konečné polohy 

nebo trajektorie mechanismu. Cílem bylo testovat použitelnost vypracovaných postupů a 

zjišťovat přesnost řízení. K testování byly použity dva druhy mechanismů. Stručně je zde 

analyzován i vliv reakční doby pohonů při jejich rozběhu nebo při změně chodu.  

 V sedmé kapitole autor uvádí přínosy své disertační práce pro vědu a praxi. Navíc v ní 

formuluje výhledy dalšího zkoumání v této oblasti. Osmá kapitola tvoří závěr práce, v němž 

disertand shrnuje dosažené výsledky a srovnává je s vytčenými cíly. V deváté kapitole je 

uveden  seznam literatury, na kterou se autor v disertační práci odkazuje, a vlastní publikace 

autora, které se vztahují k problematice disertační práci.  

 

Věcné připomínky k práci 

 Z práce vyplývá nedostatečná orientace autora v oblasti modelování. Svědčí o tom řada 

formulací jako např. nepřesný model, reálný model, model je přibližným modelem reality 

a řada dalších. Modelová soustava je obrazem soustavy reálné. Řešitel problému jí 

přiřazuje ty vlastnosti, které jsou podstatné z hlediska řešeného problému. Zobrazení se 

provádí vždy na určité úrovni rozlišení. V práci autor používá pro různé simulace tentýž 

výpočtový model, kvantitativně mění pouze soubor parametrů, které jsou tomuto modelu 

přiřazeny. Jde o variantní řešení problému, k čemuž je použití metody počítačového 

modelování vhodné.  



 Autor ve své práci používá nespávných pojmů, jako např. dynamika souřadnic, dopředná 

kinematika (kinematika a dynamika jsou vědní disciplíny, části mechaniky, nejsou to  

projevy chování soustavy), pohybující se hmoty (má být pohybující se tělesa), poháněcí 

souřadnice (má být souřadnice hnacích kinematických dvojic) a další.  

 Autor nesprávně pracuje s pojmem "pohon". Tímto pojmem nesprávně označuje silové 

fyzikální veličiny (např. momenty sil). Pohon je soustava strojních zařízení sloužících k 

uvedení pracovního stroje do požadovaného pohybového stavu. Není to fyzikální veličina. 

 Způsob napsání práce má značně matematický charakter, zejména v části o řízení se ztrácí 

fyzikální podstata problému. Jednotlivé úvahy by měly být z fyzikálního hlediska více 

komentovány.  

 Vztah (2.24) na str. 23 pro pseudoinverzi by měl být buď odvozen, nebo by měl být 

uveden odkaz na literaturu, kde je odvození provedeno.  

 V kapilote 6.1.7 Řízení pro testování trajektorie není uvedena počáteční poloha a 

počáteční rychlost zkoumaného mechanismu.  

 Formulace některých vět je nejasná, např.: Simulace byly provedeny v jednodušším tvaru 

spojitého času. 

 

Formální připomínky v práci 

 Vyjadřování v práci, alespoň v některých jejích částech, je příliš volné a podobá se více 

vědecko populární literatuře než vědecké práci, jakou disertační práce je (např. fascinující 

proces, přetavení do, trpí konfliktem mezi, pozoruhodný závěr, atd.). 

 Autor zbytečně používá anglických slov a to i v případech, kdy existuje zavedený český 

pojem.  

 V práci by neměly být používány zápisy charakteristické pro počítačové příkazy, vstupy a 

výstupy (např. κ := rank(A), 1.e-2 a další). Měl by být použit zápis obvyklý v matematice. 

 V práci je několik gramatických chyb, mezi nimi i hrubých. 

 

Dotaz k rozpravě : 

 V práci je zkoumán případ, kdy stupeň přeurčenosti pohonů je 1. Jak závisí stabilita 

zkoumaného způsobu řízení na počtu nadbytečným pohonů a jejich celkovém počtu.  

 

Závěr 

 Zvolené téma předložené disertační práce Ing. Františka Procházky je z hlediska vědního 

oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí aktuální. K vypracování práce použil 

disertand moderních metod založených na metodě počítačového modelování. Rovnice 

popisující pohyb mechanismu včetně jeho řízení jsou uvedeny v maticovém tvaru. Lze 

konstatovat, že cíle disertační práce formulované v kapitole 3 byly splněny. Uvedený rozbor 

současného stavu je vyhovující. Teoretický přínos práce lze spatřovat ve výsledcích zkoumaní 

konstrukčního konceptu využití modelově orientovaného klouzavého řízení k řízení pohybu 

mechanismů s nadbytečným počtem pohonů, s uvážením neurčitostí jejich geometrických a 

setrvačných parametrů a v přístupu k této problematice. Možnosti tohoto konceptu byly 

prokázány cestou počítačových simulací. Praktický přínos disertační práce spočívá ve 

využitelnosti jejích výsledků pro návrh a konstrukci polohovacích, transportních nebo 

manipulačních zařízení použitelných v řadě strojírenských odvětvích. Doktorand prokázal 

znalosti v oblasti mechanismů a jejich řízení a schopnost přispět k jejímu rozvoji. Svědčí o 

tom jak samotná disertační práce, tak i některé publikační výstupy disertanda. Grafické 

provedení disertační práce je dobré, jazyková úroveň byla zhodnocena ve formálních 

připomínkách k práci. 



 Práce splnila vytčené cíle, přináší nové poznatky a je v souladu s požadavky kladenými na 

disertační práce. Proto ji  

 

d o p o r u č u j i 

 

k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 14. prosince 2020 ....................................................... 

 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. 
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