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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou generování symbolických výrazů při řešení kinematiky 
mechanismů popsaných maticovou metodou. Jejím nejdůležitějším výstupem je software vytvořený v prostředí 
Matlab. Základní algoritmus je inspirován 25 let starým programem OKAM, který je na dnešních počítačích jen 
obtížně implementovatelný.   

Po nezbytných formálních a úvodních kapitolách práce jsou popsány základní postupy řešení kinematiky 
mechanismů pomocí maticové metody. Následně je představen samotný vytvořený software pro generování 
symbolických výrazů a je popsána funkce jeho jednotlivých částí. Funkčnost tohoto softwaru je v práci ověřena na 
několika příkladech využívajících různou formu popisu, a to včetně úlohy kalibrace kinematických parametrů 
sériového robota.  

Zadání hodnotím jako průměrně náročné. Vytvořený software považuji za velmi užitečný. Díky využití rekurzivně 
zavedených substitucí jsou výsledné výrazy kompaktní a umožňuji rychlé a efektivní řešení kinematiky i pro složité 
maticové řetězce. Standardní nástroje jako Symbolic toolbox v prostředí Matlab jsou přitom na tyto úlohy prakticky 
nepoužitelné, protože jimi generované výrazy jsou velmi rozsáhlé. Často mají i desítky tisíc znaků a jejich numerické 
vyčíslení trvá velmi dlouho. Diplomant prokázal vedle znalostí z mechaniky také velmi dobré programátorské 
schopnosti. Bohužel samotné zpracování práce by si zasloužilo výrazně větší pečlivost, možná více času na 
dokončení. Některé formulace nejsou příliš jasné, řada použitých postupů je v práci vysvětlena jen okrajově nebo 
dokonce vůbec. Autor se také nevyvaroval některých typografických chyb a prohřešků (např. opakování slova 
„mechanické“ na posledním řádku str. 14 nebo odkazy na rovnici (9.5) na straně 48). Zmíním i některé další 
připomínky a doporučení: uvádění maticových rovnic popisujících mechanismus bez obrázku tohoto mechanismu 
(str. 18) není vhodné; ukázky kódu na stranách 26 až 29 by bylo vhodnější umístit do přílohy; v kapitole 9.5 chybí 
schéma robota se zavedenými souřadnicovými systémy; Wikipedia není vhodný zdroj pro citace atd.  
 

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

1) Kapitola 5 je věnována singulárnímu rozkladu matice (SVD). V dalším textu jsem ale nenašel žádné využití 

tohoto postupu. Můžete na některém z příkladů ukázat použití zmíněného SVD rozkladu? 
 

2) Pro kalibraci robota Stäubli TX200 máte zavedeno 27 kalibračních parametrů. Proč byly zvoleny právě tyto 

parametry? Můžete doplnit popis nebo ještě lépe schéma ilustrující jejich význam? 
 

Závěrem konstatuji, že předložená práce pana Bc. Tomáše Šantrůčka dle mého názoru splnila vytyčené cíle, 
doporučuji ji k obhajobě a s přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám navrhuji hodnocení klasifikačním 
stupněm: 

„C – dobře“. 
 

V Praze dne 22. srpna 2021                            ……………………………………. 

                                                                                               Ing. Petr Beneš, Ph.D. 


