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1. Problematika práce
Téma bakalářské práce je zaměřeno do oblasti  servisní robotiky, do problematiky létajících robotů,
které plní různé monitorovací činnosti.  Bakalářská práce řeší létající robot pro monitoring čistoty
ovzduší . Zadání práce rovněž vychází z vyhlášky č. 514/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší.
Posluchač tedy řeší společensky závažnou problematiku, a vzhledem tomu že se jedná o návrh
servisního robotu, je toto téma v souladu se zaměřením oboru robotika.

2. Dosažené výsledky
V úvodní části práce posluchač analyzoval současný stav létajících servisních robotů, bezpilotní
letouny, multikoptéry a helikoptéry, vhodné pro vykonávání zadané servisní činnosti. Součástí úvodní
části práce je i analýza různých senzorů vhodných pro tuto servisní činnost a dále prostředků pro
záznam a přenos obrazu. Na základě těchto analýz posluchač specifikoval požadavkový list.  Dále
navrhl  tři varianty různých typů létajícího servisního robotu. Pomocí hodnotové analýzy vybral
optimální variantu, kvadrokoptéru. Tato varianta je podrobně zpracována z hlediska provozu a
senzorového vybavení. Poněkud úsporně je popsána konstrukce samotné qvadrokoptéry.
Součástí práce jsou výpočty a  výkresová dokumentace. Lze tedy konstatovat že posluchač splnil
všechny body zadání.

3. Původnost práce
Kontrolou na plagiáty nebyla zjištěna žádná výrazná podobnost s jinými dokumenty řešícími tuto
problematiku. Přestože je, v současnosti,  oblast létajících robotů velmi frekventovaná, lze
konstatovat, že práce je původní. Posluchač se pouze nechal inspirovat dostupnými roboty a u všech,
které uvádí  jsou uvedeny odkazy na použité zdroje.

4. Formální náležitosti práce
Předložená bakalářská práce je na požadované úrovni, splňuje všechny podmínky  jak po stránce
obsahové tak i grafické.

K bakalářské práci mám následující připomínky:
- V požadavkovém listu je uveden dosah aspoň jeden km, není parné jestli se jedná o poloměr kolem
operátora nebo vzdálenost od operátora.
- Bylo by vhodné uvést aspoň krátký scénář použití navrženého robotu.
- Kapitola 6 měla být podrobněji  propracována, bylo by vhodnější, aby byla umístěná  v úvodu
kapitoly 5. Návrh multikoptéry.
- V při dimenzování pohonů není uvažováno se zrychlením při stoupání.  Minimální vypočtený vztlak
je sice zvýšen o 30%, ale vzhledem k požadovanému zrychlení při stoupání 4 m/s2   toto zřejmě stačit
nebude.
- V režimech letu není uvedena rychlost v horizontálním směru. Rovněž postrádám i provozní výšku.
- V příloze je proveden výpočet ramene, je počítáno s vnějším průměrem 10 mm a tloušťce 1 mm, v
kapitole 6.1 je uveden vnější průměr 12 mm, rovněž i ve výkresu.
Připomínky k výkresové dokumentaci:
- V sestavném výkresu multikoptéry, chybí její podélná osa, dále by bylo vhodné uvést celkové koty
včetně poloměrů nebo průměrů vrtulí.
- Výkres "Telo multikoprety", obsahuje pouze její axonometrický rozpad . Byly by vhodné pohledy
se všemi náležitostmi podle pravidel technického kreslení.
Výkres "Horni plat tela" neodpovídá pravidlům technického kreslení.
na výkresu podsestavy  předního ramene uvedeny průměry připojovacíc otvorů 4 mm. Podle výkresu
sestavy jsou vykázány šrouby M4, nebude problém s montáží?



5. Dotazy na studenta
1. Jaká je předpokládána horizontální rychlost navržené kvadrokoptéry.
2. Nastiňte jednoduchý scénář použití kvadrokoptéry.
3. jaká je předpokládána provozní výška při monitoringu.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce je na požadované úrovni. Jedná se o rozsáhlou problematiku, kterou
nebylo možno detailně dořešit v rámci bakalářské práce. Stálo by za úvahu v řešení pokračovat, třeba
v rámci diplomové práce. I přes uvedené připomínky doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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