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1. Dosažené výsledky
Obsah diplomové práce odpovídá bodům zadání. Úkolem posluchače bylo rekonstruovat elektricky
polohovatelné sedadlo, vyráběné ve firmě BORCAD. V úvodní části práce je provedena podrobná
analýza stávajícího sedadla. Pro tuto analýzu je použita metoda TRIZ pomocí software Tech-
Optimizer. V tomto systému byl vytvořen model, ve kterém byly definovány užitečné a škodlivé
vazby mezi prvky systému. Na základě vyhodnocení tohoto modelu byly navrženy tři varianty, které
se od sebe odlišují počtem motorů a tedy i různou kinematickou strukturou. Pro jednotlivé varianty
byly rovněž vytvořeny modely v sw Tech Optimizer. Výběr optimální varianty byl proveden pomocí
vícekriteriální analýzy. Jako optimální byla vybrána varianta se třemi samostatnými pohony. Tato
varianta je podrobně zpracována doložena pevnostními výpočty, které na základě zadání diplomanta
prováděl výpočtář firmy Borcad. Podle úplné výkresové dokumentace, která je součástí této práce,byl
vyroben funkční prototyp. V závěru práce je provedeno stručné ekonomické zhodnocení, a celkové
zhodnocení dosažených výsledků. Tato diplomová práce je příkladem týmové práce, konstruktér,
programátor, výpočtář, kdy konstruktér - diplomant zadával podklady pro související profese.

2. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází z dlouholeté spolupráce katedry robotiky s firmou BORCAD.
Předmětem zadání je rekonstrukce  elektricky polohovatelného sedadla. Poněvadž se jedná o
mechatronický systém jako celek, s přímou návazností na konkrétní výstup do praxe, je toto téma
aktuální a je v souladu s oborem robotika. Vzhledem k citlivosti dat je tato diplomová práce
neveřejná.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k řešení diplomové práce zodpovědně, pravidelně se zúčastňoval konzultací,
nejen s vedoucím práce ale s konzultantem s firmy BORCAD. Samostatně řešil  vzniklé technické
problémy.

4. Formální náležitosti práce
Předložená diplomová práce je na velmi dobré grafické i gramatické. Výkresová dokumentace je
vytvořena podle zvyklostí firmy BORCAD, prototyp byl vyroben podle této dokumentace. Proto je
zbytečné se k úrovni dokumentace, vyjadřovat. K diplomové práci nemám zásadních připomínek
diplomant splnil všechny body zadání,lze vytknout pouze následující:

- V diplomové práci, jsou uvedeny pouze výsledky MKP analýz, byly prováděny ještě jiné výpočty?
Proč nejsou v práci uvedeny?

- Při výběru optimální varianty není doloženo, jak bylo definováno hodnocení jednotlivých variant.
tab 4.2.

- Ekonomické hodnocení je velmi strohé, bylo by vhodné jej doložit výpočty.

- Z pevnostních analýz jsou uvedeny pouze výsledky bylo by vhodné, uvést aspoň jako příklad,
definování okrajových podmínek některé z analýz.

5. Dotazy na studenta
1) Které další výpočty, kromě pevnostních, byly ještě prováděny?

2) Dokladujte výpočtem ekonomické hodnocení navrženého a realizovaného sedadla.



3) Prezentujte, jakým způsobem byly definovány podklady pro navazující profese, výpočtář,
programátor.

4) Odhadněte časovou náročnost realizace, které problémy jste musel řešit?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Diplomant dokázal vyřešit složitý technický
problém, od zadání až po realizaci. Jednoznačně prokázal inženýrské myšlení a schopnost týmové
práce. Proto tuto práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:
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