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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce je konstrukčního typu. Cílem práce byla modifikace elektricky
polohovatelného sedadla. Tato problematika je v souladu s oborem "Robotika". Po stránce náročnosti
odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce se student zabývá analýzou současné kinematiky sedadla. Dále je specifikován
požadavkový list, na jehož základě byly navrženy tři varianty řešení. Jednotlivé varianty se odlišují
kinematickou strukturou. Jako optimální byla vybrána varianta „A“. Tato je podrobně popsána a
doložena výpočty. V dalších kapitolách je hmotnostní a ekonomické porovnání s původním
sedadlem.  Součástí práce je i úplná výkresová dokumentace – v digitální i papírové formě. V závěru
je provedeno zhodnocení dosažených výsledků.

3. Původnost práce
Nebyly zjištěny žádné výrazné podobnosti s jinými pracemi, lze tedy konstatovat, že předložená
diplomová práce je původní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující připomínky:
- V celém textu chybí odkazy na použité přílohy.
- V kapitole 5. u pevnostní kontroly osy podstavy a lícovaných šroubů chybí schéma zatížení, dále u
lícovaných šroubů není vysvětleno, proč byla použita zátěžná síla 3000N.
- Velmi dobrou práci kazí občas horší čeština, zejména po stylistické stránce.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete, proč byla při návrhu lícovaných šroubů použita síla 3000N.
2) Vysvětlete, proč byla při návrhu uložení otočné základny použita kuželová ložiska.
3) U hmotnostního srovnání podstavy je velký rozdíl mezi stávajícím a původním řešením.
Vysvětlete, jakým způsobem se toho podařilo dosáhnout, aniž by došlo ke snížení pevnosti a tuhosti
vůči původnímu řešení.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je i přes výše uvedené výhrady v požadované úrovni. Součástí práce byla stavba
funkčního prototypu, na které se ověřila funkčnost návrhu. Posluchač prokázal schopnost řešit
technické problémy. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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