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1. Dosažené výsledky
Téma bakalářské práce je konstrukčního charakteru a posluchač v ní řeší subsystém servisního robotu
pro čištění střech. V úvodní části práce je provedena analýza různých typů střech budov. Dále jsou v
práci uvedeny různé způsoby čištění, střech včetně použití robotických systémů. Na základě této
analýzy byl definován požadavkový list a byly navrženy čtyři varianty řešení. U první varianty jsou
použity dva válcové kartáče, další tři varianty využívají pro čištění diskové kartáče, tyto varianty se
od sebe odlišují různým počtem kartáčů. Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta,
která je konstrukčně zpracována. Je doložena technologickým postupem čištění, dále potřebnými
výpočty, které jsou jak v textové části práce, tak i v příloze. Konstrukční řešení je doloženo
výkresem sestavy a jedním výrobním výkresem. Součástí práce je i ekonomické zhodnocení navržené
varianty.

2. Problematika práce
Téma bakalářské práce je pokračováním diplomové práce Ing. Janeckého, ve které byly řešeny
subsystémy servisního robotu na údržbu střešních ploch. Téma práce je v souladu s oborem
"Robotika". Svou náplní a náročností odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení bakalářské práci samostatně, pravidelně využíval konzultací.

4. Formální náležitosti práce
Předložená bakalářská práce je na požadované úrovni a lze ji vytknout pouze formální nedostatky.
      - Kritéria hodnotové analýzy by měla odpovídat požadavkům definovaným v požadavkovém
listu. Zvolená kritéria tomu neodpovídají.
      - Není zdůvodněno přiřazení číselných hodnot kritérií u jednotlivých variant. (tab.6)
      - Překlep v úvodní větě na stránce 34. místo "ze" mělo být "je".
      - Posluchač požívá u podstatného jména hřídel tvar rodu mužského tak i ženského, i když je
obojí správně, je vhodné používat pouze jeden tvar.
      - Některé barevné obrázky jsou málo srozumitelné, bylo by vhodné, pokud se jedná o řezy,
zobrazit i šrafování.
      - Ve výpočtu pohonu kartáčů není uvažován rozběh motoru, je pouze uvažován koeficient
bezpečnosti 1,5. Pro případnou realizaci, by bylo potřeba toto prověřit.
      - Ve výkresu sestavy je nevhodně zvoleno číslovaní výkresů, základ čísla výkresu vychází z
názvu, což není obvyklé.
      - Struktura sestavy je zbytečně složitá, (52 pozic), posluchač málo používá podsestav, které
by zjednodušily celou strukturu.
      - Axonometrický pohled, pokud je na výkrese uveden, by měl být ve funkční poloze.
      - Ve výkresu svařence, nejsou potlačeny tangenciální hrany.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem se provede kontrola rozběhu motoru?
2) Jaké způsoby číslování výkresů se v praxi používají?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá požadavkům kladeným na
bakalářskou práci. Posluchač prokázal, že je schopen řešit  technické problémy, a proto tuto práci
doporučuji k obhajobě.
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