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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh a implementace řízení inverzního robota 
Jméno autora: Matúš Daubner 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Novák, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S přihlédnutím k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, tak předloženou práci hodnotím jako náročnější. Důvodem je 
nutnost propojení teoretické části s částí praktickou. Pokud by teoretická část nebyla provedena správně, tak praktická 
část nebude fungovat. Tento předpoklad zvyšuje náročnost práce. 

 

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. 

Student splnil všechny body zadání a nemám tak žádné výhrady. Naopak, ve všech bodech student postupoval nad rámec 
znalostí, které mohl získat během bakalářského studia.  

 

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

Teoretické rovnice pro popis modelu student odvodil pomocí dvou metod, a tak si mohl sám zkontrolovat výsledek řešení. 
Velice kladně hodnotím použití technik jako je pozorovatel stavu, který umožňuje odhad stavových proměnných bez jejich 
fyzického měření. V průběhu řešení student postupoval logicky a dle bodů zadání práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Předložená práce má velice dobrou odbornou úroveň. Použité metody jsou nad rámec bakalářského studia, např. použití 
pozorovatele a LQR. Student ukázal, že je schopen rozlišovat mezi spojitým a diskrétním systémem, a využít tyto znalosti 
k programování reálné aplikace. Malou poznámku bych měl k Obr. 14, kde bych raději doporučil vytvoření tabulky 
s označením vstupů a výstupů, popř. i elektrotechnické dokumentace. Tento obrázek je vhodný spíše pro internetové 
návody, v závěrečné práci je vhodnější použít detailní popis 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je dobře čitelný. Detailní jazykovou úroveň bohužel nemohu posoudit, protože je text psaný ve slovenském 
jazyce. Práce působí velice profesionálně díky použití TeX (programu pro počítačovou sazbu). Rovnice i obrázky jsou v textu 
dobře rozlišeny a je na ně vždy odkazováno. Použité obrázky mají dobrou kvalitu, tam kde bylo vhodné je správně použit 
vektorový formát. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student dobře využil dostupné zdroje literatury, včetně odborných textů z databáze IEEE. V textu je správně citováno, 
citační norma byla dodržena. 

 

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. 
Předložené výsledky jsou velice pěkné. Práce je doplněna o video, které potvrzuje funkčnost navrženého řešení. Řídicí 
algoritmy byly validovány, a stejně jako student se přikláním k použití výkonnějšího MCU pro možnost použití dalších 
funkcí a typů regulace. 

 
 
 

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. 
 
Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako náročnější, všechny body zadání byly splněny a nemám tak žádné 
výhrady. Naopak, ve všech hlavních bodech zadání student postupoval nad rámec znalostí, které mohl získat během 
bakalářského studia (např. použití pozorovatele a LQR). Student ukázal, že je schopen rozlišovat mezi spojitým a 
diskrétním systémem, a využít tyto znalosti k programování reálné aplikace. Samotný text práce je dobře čitelný a 
práce působí velice profesionálně díky použití TeX (tedy programu pro počítačovou sazbu). Byly využity dostupné 
zdroje literatury, včetně odborných textů z databáze IEEE. V textu je správně citováno, a citační norma byla 
dodržena. Práce byla doplněna o detailní video, které potvrzuje funkčnost navrženého řešení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 21.6.2021     Podpis: 
 
 
Otázky: 
 

1) Předpokládám, že chování modelu robota bude závislé na poloze jeho těžiště. V rámci Vaší práce jste 
vycházel z analýzy CAD systému, které jeho souřadnice určilo. Musel jste nebo zkoušel jste během 
implementace nějak polohu těžiště ladit, resp. upravit a přepočítat matice regulátoru? 

2) Bylo by lepší mít umístěné těžiště výše nebo níže k zemi? Jaká varianta je výhodnější pro stabilitu řízení? 


