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1. Dosažené výsledky
Předložená diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh servisního robotu pro pohyb  a
monitoring v různých prostředích. V úvodní části práce je provedena analýza různých typů robotů a
vozidel, které jsou schopny pohybu po souši i ve vodě. Na základě této analýzy byl definován
požadavkový list a byla vytvořená jednoduchá morfologická matice. V další části diplomové práce
jsou navrženy čtyři rozdílné koncepce řešení servisního robotu. Pomocí hodnotové analýzy byla
vybrána optimální  varianta podvozku, která byla dále modifikovaná a podrobně propracovaná.
Podvozek navrženého servisního robotu je doplněn o rameno se senzorickým subsystémem.
Navržená varianta je doložena potřebnými výpočty, ekonomickými propočty a výkresovou
dokumentací jednotlivých uzlů servisního robotu.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce vychází dlouhodobého záměru katedry, vývoj různých typů servisních
robotů. Zadané téma je aktuální a odpovídá současným potřebám a stavu  lidské civilizace. Po stránce
náročnosti je v souladu s požadavky kladenými na diplomové práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení diplomové práce  samostatně, pravidelně využíval konzultací. Velmi
často přicházel s velmi originálními nápady, které byl schopen realizovat do konkrétní konstrukční
podoby.

4. Formální náležitosti práce
Předložená diplomová  práce je na velmi dobré úrovni a lze ji vytknout pouze následující nedostatky.
      - Diplomant často používá nevhodných, netechnický výrazů a obratů například, dávají jasně
najevo, převrácená podoba robotu, místo převrácená poloha robotu.
      - Popis navržených variant obsahuje negativní hodnocení, čímž jsou  jednotlivé varianty
degradovány.
      - Zvolená kritéria v hodnotové analýze by měla aspoň rámcově odpovídat definovaným
požadavkům, navržená kriteria tomu odpovídají jen částečně.
      - V hodnotové analýze nejsou dokladovány hodnoty jednotlivých kritérií pro navržené
varianty.
      -  V kapitole 6.2.1 jsou zobrazeny různé polohy senzorického subsystému, postrádám
vyjádření vlivu polohy subsystému na těžiště robotu.
      - Ve výkresu svařence, nejsou potlačeny tangenciální hrany.
      - Tvrzení," vynikající terénní schopnosti podvozku",  je předčasné, potvrdily by to až
praktické zkoušky realizovaného podvozku.
      - V ekonomickém zhodnocení není vypočtena cena ale náklady na realizaci.
      - Sestavný výkres robotu tvoří dva výkresy, je vhodné je označit, například list 1/2 a list 2/2.
      - Výkres RAM_CELY, je navržen jako svařenec. Vzhledem k požadované přesnosti bude
výrobně složité tyto požadavky dodržet.
      - Sestavný výkres monitorovacího ramena by bylo vhodné doplnit dalšími řezy.

5. Dotazy na studenta
1) Vyjádřete vliv poloh monitorovacího ramene na robot při pohybu ve vodě.
2) Navrhněte úpravy svařence rámu, tak aby bylo možno dosáhnout požadovaných přesností.

6. Celkové zhodnocení práce
I přes výše uvedené výhrady je předložená diplomová  práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá
požadavkům kladeným na diplomové  práce. Posluchač prokázal, že je schopen řešit  složité



technické problémy, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
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