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Splnění cílů práce: Cílem bylo vytvoření souboru programů v jazyce MATLAB, které budou 
řešit problém přímé a inverzní kinematiky pro paži robota ABB YuMi. Výsledky měly být 
demonstrovány v grafické podobě s využitím sestrojeného geometrického modelu robota. Pro 
upřesnění hodnot geometrických parametrů mělo být využito měřených hodnot pozice 
referenčního bodu reálného robota. Všechny tyto úkoly byly v rámci práce splněny.  
 
Úplnost a komplexnost řešení, vlastní přínos, náročnost tématu: I když všechny body 
zadání byly úspěšně splněny, některé části práce mohly být rozšířeny. Zejm. část 2.6 (Úloha 
inverzní kinematiky) mohla obsahovat podrobnější porovnání výsledků pro různé hodnoty 
volených parametrů a více různých trajektorií. Pro kalibraci modelu byl využit málo efektivní 
algoritmus optimalizace a lze předpokládat, že volba sofistikovanější metody by přinesla 
výrazné urychlení výpočtu, ale vzhledem k zaměření na jiné aspekty problému nebylo 
vedoucím požadováno ani doporučeno další vylepšení v tomto směru. Celkově je možné 
zadání považovat za poměrně náročné. Obtížným krokem bylo zejm. sestrojení kinematického 
modelu robota ABB YuMi na základě DH konvence s využitím 3D modelu a jeho kalibrace. 
Časové rozvržení práce bylo vhodně zvoleno.  
 
Logická stavba práce: Logická stavba práce je v pořádku, až na pořadí obrázků 2.22. Obr. 
2.22. měl předcházet obr. 2.18, stejně jako u obr. 2.20 a 2.21.   
 
Úroveň zpracování rešerše, výsledků a diskuse:  
Rešeršní část práce odpovídá zadání a je v pořádku co se týče rozsahu, avšak některé 
souvislosti nejsou popsány dostatečně jasně, zejm. kap. 1.3 a začátek kap. 1.4, popisující 
výpočet pozice a referenčního bodu řetězce posloupností homogenních transformací. V textu 
jsou některé poměrně významné chyby, např. e  v r. (1.17) není vektor Eulerových úhlů 
efektoru, vztah (2.41) je v uveden textu špatně, i když v příslušném výpočetním skriptu je  
naprogramován správně. Ošetření singularity na základě r. (2.32) není správně. Obr. 2.17 
neukazuje průběh polohy kloubů, ale spíše průběh polohy referenčního bodu.  
 Kromě zmíněného nelogického pořadí obrázků 2.18-2.22. a příslušného komentáře v 
kap. 2.6.5, není zde jasně uvedeno, pro jakou hodnotu 0k  jsou získány průběhy na obr. 2.18 a 
2.22., lze jen tušit, že je to pro hodnotu doporučenou v předchozí kapitole. Omezení pozice 
kloubů, vztahující se k obr. 2.20 a 2.22., jsou uvedená rovněž v jiné kapitole. To dělá kap. 
2.6.5, která popisuje nejzajímavější výsledky práce, velmi těžko srozumitelnou.  
 
Formální zpracování, typografická a jazyková úroveň: Grafická úroveň práce je v 
pořádku, jazyková úroveň je slabší, časté jsou zejm. chyby v interpunkci.  
 
Práce s literárními zdroji, úplnost a správnost citací: Seznam použité literatury obsahuje 
všechny využité literární zdroje. Pro některé kroky řešení bylo nutné pracovat s odbornou 
literaturou v angličtině.   
   
 



Další hodnocení a připomínky k práci, aktuálnost tématu, využitelnost v praxi:  
Výsledky jsou využitelné zejména pro výzkumné účely, v souvislosti s modelováním a 
návrhem řízení robotů s kinematickou strukturou podobnou ABB YuMi.   
 
Vyjádření k výsledku kontroly původnosti práce:  
Nejvyšší míra shody textu práce vyhodnocená v IS STAG je 0%.  
 
Otázky k obhajobě: 
1. Vztah (2.32)  je chybný. Vysvětlete, jak probíhá výpočet pseudoinverze Jakobiánu s 
ošetřením singularity. Stačí využít pouze vztah (2.31). 
 
2. V kap. 2.6.5 a v závěru je uvedeno, že pro vyšší hodnoty 0k  u úlohy inverzní kinematiky s 
omezením rozsahu polohy kloubů roste chyba vypočtené trajektorie. To je pravděpodobně 
následkem vlivu 0k  na určitou veličinu. Která veličina roste s hodnotou 0k  a pro 0 0k   je 
minimální pro každé t  ?  
 
Doporučení práce k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň hodnocení 
C. 
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