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1. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je konstrukční návrh řešení kamerové polohovací a stabilizační plošiny se třemi
stupni volnosti, včetně akční, senzorické a řídicí části. V závěru práce jsou formulovány doporučení
pro další vývoj tohoto návrhu. Výsledky práce jsou použitelné v rámci experimentální činnosti
studentů. Za přínosné považuji také to, že se student zabýval i problematikou ergonomie a
praktického nasazení - např. odkládací otvor pro čep zarážky.
Práce splnila všechny body zadání.

2. Problematika práce
Bakalářská práce je zaměřena na návrh kamerové plošiny se třemi stupni volnosti, která je dálkově
ovládána. V první části práce byla zpracována rešerše kamerových plošin pro analýzu současného
stavu. V další části byly vypracovány 3 varianty řešení, ze kterých byla vybrána optimální varianta
pomocí hodnotové analýzy.
Práce byla poměrně časově i odborně náročná.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval po celou dobu tvorby - od zadání až po odevzdání práce samostatně, aktivně si
domlouval konzultace s vedoucím práce a ing.Miholou, Ph.D. Zde jednoznačně pochvala.

4. Formální náležitosti práce
Práce je napsána srozumitelně a přehledně. Splňuje formální náležitosti.
Na několika místech práce jsou však ne zcela vhodné formulace, jako např.
str.15 dole: "Plošina tedy obsahuje 3 lineární motory ...". Mělo by být uvedeno "pohony".
Dále autor používá termín baterie, i když se jedná o akumulátor.
Dále na str.30: "Výhoda těchto motorů ..spočívá v jejich velmi hladkém chodu při otáčení, což se
projevuje jejich vyšší cenou".
Nicméně, jedná se drobnosti, které nemají na úroveň práce podstatný vliv.

5. Dotazy na studenta
1. Na str.38 uvádíte orientační dobu provozu plošiny. Jak se ale v celé koncepci projeví doba provozu
fotoaparátu? Dokážete navrhnout způsob řešení, pokud "standardní" doba provozu fotoaparátu bude
omezující vůči době provozu plošiny?
2. V kapitole č.8 - kontrolní výpočty na obrázcích uvádíte polohu těžiště fotoaparátu. Kde jste jej
zjistil? Je jeho poloha správná?
3. Nerozumím poslední větě v závěru na str.48. Vysvětlete.

6. Celkové zhodnocení práce
Práce je napsána kvalitně a splnila všechny body zadání. I přes výše uvedené připomínky hodnotím
velice kladně.
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