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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází z aktuální potřeby propagovat obor robotika mezi mládeží. Cílem
práce bylo navrhnout a zkonstruovat mobilní robot pro prezentaci katedry robotiky na středních
školách. Tato problematika je v souladu s oborem "Robotika". Po stránce náročnosti odpovídá
požadavkům kladeným na diplomovou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce se posluchač zabývá analýzou  mobilních robotů vybavených monitorem, které jsou k
dispozici na trhu.Na základě této analýzy byl specifikován požadavkový list. Dále byly navrženy dvě
varianty řešení mobilního robotu. Jednotlivé varianty se odlišují typem kol. Jako optimální byla
vybraná varianta "B". Tato je podrobně popsána a  doložena výpočtem pohonů  robotu. Součástí
diplomové práce je i designový návrh krytování robotu, se kterým mu pomáhal designér,  posluchač z
VUT Brno. V další kapitole jsou vypočteny náklady na výrobu robotu.  Součástí práce je i částečná
výkresová dokumentace jak digitální tak i v papírové formě. V přílohách jsou uvedeny výpočty v
software MITCalc. V závěru je provedeno zhodnocení dosažených výsledků.

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

4. Formální náležitosti práce
-  Diplomová práce obsahuje velké množství pravopisných chyb.
-  Seznam použitého značení neodpovídá dokumentu  FS_SME_05_003„Zásady pro vypracování
diplomové práce".
-  V úvodní rešerši uvádí diplomant ceny robotů s monitorem ty se pohybují v řádu desítek tisíc Kč.
Pokud jsou tyto údaje věrohodné, nebylo by schůdnější takový robot na katedru zakoupit. Náklady na
navržený robot přesahují 200 000 kč.
Z popisu robotu  je patrná pouze montáž, není zřejmá funkce.
- Rám je tvořen profily Item, firma, která je v České republice dodává je firma Haberkorn.
- V textu se velmi často objevuje název prvku "T slot", jindy "t slot" bylo by vhodné tento název
sjednotit.
-Výkresová dokumentace je na velmi slabé úrovni. Pohledy jsou nesrozumitelné, není nastavená
vhodná viditelnost hran. Některé výkresy nemají název.
- Z výkresové dokumentace se nedá posoudit funkčnost navrženého robotu.

5. Dotazy na studenta
1) Popište funkce a činnosti navrženého robotu.
2) Prezentujte uložení rotačních částí robotu.
3) Ceny robotů, uváděné v rešerši jsou opravdu v korunách?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová  práce je i přes výše uvedené výhrady na požadované úrovni. Kladem práce je spolupráce
s designerem, ze které vzniklo velmi zajímavé krytování robotu. Posluchač  prokázal schopnost řešit
technické problémy. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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