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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce je konstrukčního typu. Cílem práce bylo navrhnout mechanismus vozíku pro
tělesně postižené, který by umožnil jízdu po nakloněné rovině. Tato problematika je v souladu s
oborem "Robotika", poněvadž je zde řešen mechanismus. Po stránce náročnosti odpovídá
požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce se posluchač uvádí přehled existujících vozíků pro tělesně postižené. Uvádí zde
rovněž již vyráběné naklápěcí vozíky. Na základě tohoto přehledu  je specifikován požadavkový list,
Dále byly navrženy dvě  varianty řešení mechanismu vozíku. Jednotlivé varianty se odlišují
způsobem jízdy a změnou polohy zadního kola , (varianta A) a naklápěním sedáku (varianta B). Jako
vhodnější  byla vybraná varianta A. další část práce obsahuje poněkud chaotický popis jednotlivých
částí a komponent vozíku včetně podrobných výpočtů. Postrádám zde popis a jednoduché schéma
navrženého mechanismu. Posluchač využívá nástrojů, které jsou nad rámec bakalářského studia,
mechanismy, pevnostní výpočty MKP.
Podle mého názoru zbytečně použil CAD systém Inventor, když kompletní vozík měl vytvořen v
Creu. Práci uzavírá velmi stručný závěr.

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

4. Formální náležitosti práce
Předložená práce je požadované úrovni. K předložené bakalářské práci mám následující připomínky:

- Posluchač neodevzdal, na přiloženém CD, text diplomové práce ve formátu MSWord.

- Výběr optimální varianty je pouze subjektivní dojem posluchače. Není patrné jak byly jednotlivá
kritéria hodnocena, rovněž není patrné jak byly hodnoceny jednotlivé varianty.

- popis vybrané varianty začíná vybraným pohonem, předpokládal bych schéma navrženého
mechanismu a jeho popis.

- Velkou část  popisu tvoří katalogové listy zvolených komponent, je vhodnější je umístit do příloh.

- Velké výhrady mám k pevnostním výpočtům v Invertoru. Z obrázků jsou patrné pouze výsledky,
nejsou zde uvedeny jak byly definovány okrajové podmínky. Na obrázcích  č.24 a č.33 není
zobrazeno zatížení ale rozložení napětí. Tyto nedostatky jsou dány nezkušeností posluchače.

- K výkresové dokumentaci mám následující připomínky:
Výkresy nerespektují tloušťky čar.
Na výkresu sestavy postrádám funkční kóty.
Na výkresu Ram_svarenec je předepsána odchylka kolmosti 0,01, jak toho dosáhnete u

svařence.
Na výkrese Drzak_kol je předepsána celková drsnost 3,2 je to nutné?
...



5. Dotazy na studenta
1) Prezentujte kinematické schéma navrženého mechanismu.

2) Jakým způsobem jsou definovány hodnoty kritérií při výběru optimální varianty.

3) Proč je problém u svařenců dosáhnout Vámi předepsaných vysokých přesností.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce svým obsahem přesahuje rozsah bakalářského studia, je velmi obsáhlá a
z toho pramení mnoho chyb a nedostatků. Nicméně lze konstatoval že posluchač v podstatě splnil
zadání a proto tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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