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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce vychází ze snahy rekonstruovat stávající roboty RTX, které jsou v laboratoři
robotiky. Tyto roboty byly dlouhou dobu využívány v laboratorních cvičeních na katedře. Pro jejich
další možné využití, je nutno provést jejich rekonstrukci. Cílem práce bylo zpracovat podrobný model
stávajícího stavu a navrhnout nutné úpravy. Tato problematika je tedy v souladu s oborem
"Robotika". Po stránce náročnosti přesahuje  požadavky kladeným na bakalářskou práci, jedná se o
náročnou činnost reverzního inženýrství.

2. Dosažené výsledky
Struktura práce neodpovídá zadání. První bodem zadání bylo zpracovat detailní 3D modely ramen
robotu RTX, toto provedl posluchač až v další části práce. Druhý bod zadání je částečně splněn,  i
když prezentovaná  analýza působí dosti chaoticky.  Dále je specifikován požadavkový list, který
předpokládá zlepšení vlastností rekonstruovaného robotu. Další část práce obsahuje koncepci pro
zlepšení funkce stávajícího robotu. Tato část práce obsahuje návrh na výměnu pohonu a hnacích
komponent. Tyto úpravy byly zapracovány do rekonstruovaného modelu. Výsledky úprav jsou
prezentovány v tabulce č. 23. Součástí práce jsou i výpočty, potřebné pro provedení rekonstrukce. V
závěru práce 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 bakalářská práce je původní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
Jak bylo výše uvedeno bakalářská práce působí poněkud chaoticky. Nicméně je třeba konstatovat, že
posluchač, i když, velmi obtížně splnil podmínky zadání práce, která přesahuje rozsah práce
bakalářské. Nicméně musím vytknout následující nedostatky:

- Deficitní robot má méně než 6 stupňů volnosti, nikoliv 5 stupňů volnosti, jak je uvedeno v úvodu
práce.

- Obrázek č. 2 Kinematické schéma robotu SCARA je právě opačné než u robotu RTX.

- Největší problémem této práce vidím, ve způsobu modelování jednotlivých dílů robotu. Jednotlivé
modely, jak jsou vytvořeny, jsou velmi obtížně modifikovatelné. Skici na, základě kterých jsou
následně vytvářeny konstrukční prvky, (features), mají být součástí konstrukčních prvků.

- Ve výkresové dokumentaci postrádám výkres sestavy robotu, jinak doložené výkresy odpovídají
zvyklostem daných normou.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem se provádí tvorba modelů v systému Creo.

2) Prezentujte kinematickou strukturu robotu RTX.

3) Předpokládáte reálnost Vámi navržených úprav.



6. Celkové zhodnocení práce
Jak jsem výše konstatoval předložené bakalářská práce přesahuje běžný rozsah. Posluchač splnil, i
když velmi obtížně, body zadání a tedy prokázal řešit technické problémy. Proto doporučuji tuto práci
k obhajobě.
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