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1. Problematika práce
Zadání diplomové  práce vychází z dlouhodobého záměru katedry robototechniky vyvíjet servisní
zásahové roboty. Cílem zadání bylo zvýšit manipulační schopnosti ramene robotu Hercules. Téma
diplomové práce je v souladu s oborem "Robotika a i po stránce odborné odpovídá nárokům
kladeným na diplomové práce.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je provedena analýza manipulačních schopností ramene robotu Hercules. Poněvadž
cílem zadání je zvýšit počet stupňů volnosti, posluchač se dále zabývá i konstrukcí různých
orientačních ústrojí robotů. Na základě provedené analýzy byl definován požadavkový list. Byly
navrženy čtyři varianty řešení orientačního ústrojí s efektorem, které se od sebe odlišují různým
uspořádáním kloubů. Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta, která je podrobně
konstrukčně zpracována, je doložena potřebnými funkčními, pevnostními  a ekonomickými výpočty .
Součástí diplomové práce je i úplná výrobní dokumentace.

3. Původnost práce
Na základě kontroly na plagiátorství, v systému "EDISON", nebyly zjištěny žádné výrazné
podobnosti s jinými pracemi, lze tedy konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující připomínky:
      - V úvodních kapitolách práce je zmatek v odvolávkách v textu na obrázky, čísla obrázků
neodpovídají.
      - Kapitola 2. není zaměřena na rešerši, jak uvádí diplomant, ale je v ní provedena analýza.
      - Diplomová práce je technický text a měla by být psána v trpném rodě, nikoliv v 1. osobě
jednotného čísla.
      - V Hodnotové analýze postrádám zdůvodnění jakým způsobem byly přiřazeny hodnoty
jednotlivým kritériím, přičemž kritéria 1 ÷ 4, lze vyjádřit konkrétní hodnotou.
      - Kapitola 6.5  se zabývá krytováním, není z ní patrné jak bude zajištěno chlazení motorů.
      - Jako velmi problematické vidím nesoulad v nosnosti ramene robotu Hercules a v hmotnosti
a nosnosti navrženého efektoru. V diplomové práci je prověřen pouze vliv větší hmotnosti efektoru
při stávající nosnosti  na harmonické převodovky, nikoliv i na motory.
      - Výkres sestavy je rozdělen do několika listů, tyto nejsou správně označeny a na obou je
uveden kusovník s jiným číslováním komponentů.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem bude zajištěno chlazení motorů.
2) Nastiňte řešení rekonstrukce ramene robotu Hercules, aby bylo možno realizovat navržený efektor
pro zvýšenou nosnost 5 kg.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová   práce je i přes výše uvedené výhrady na velmi dobré  úrovni, a bude možno, po důsledné
kontrole výkresové dokumentace, přistoupit k realizaci . Kladem práce je použití modulu Creo
Cabling pro vytvoření kabeláže.  Diplomant   prokázal schopnost řešit složité technické problémy ,
proto ji doporučuji k obhajobě.
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