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1. Dosažené výsledky
Diplomant ve své práci předložil konstrukční řešení z oblasti mobilní robotiky -mechanismus pro
zvednutí senzorické hlavy mobilního robotu a pro její polohování ve dvou rotačních osách.
Diplomant na základě rešerší zdvihacích mechanismů a mechanismů pro dvouosé vyrovnání navrhl a
modelově rozpracoval dvě varianty zvedacího zařízení a dvě varianty dvouosého vyrovnávacího
zařízení, které zhodnotil pomocí kriteriální analýzy. Vybranou variantu podrobně rozpracoval a
konstrukčně realizoval zařízení, které splňuje všechny požadavky poměrně komplexního
požadavkového listu potenciálního výrobce zařízení. Analýza zatížení jednotlivých součástí byla
provedena s využitím modulu Creo Mechanism a vybrané součásti byly podrobeny strukturální
analýze s využitím modulu Creo Simulate. V práci doložil potřebné výpočty pro dimenzování
jednotlivých uzlů a práci doložil výkresovou dokumentací a výrobními výkresy vybraných součástí.
Vlastní řešení je zdařilé, velmi dobře se mu podařilo vyřešit zejména modul dvouosého polohování
senzorické hlavy.

2. Problematika práce
Téma z oblasti mobilní servisní robotiky pro segment bezpečnostního inženýrství je vysoce aktuální a
relativně náročné časově i odborně vzhledem mechatronické povaze daného zařízení a přísným
požadavkům na tato zařízení od zadavatelů.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup diplomanta k řešení práce byl příkladný, samostatně využíval a zpracovával dostupné
informace a pravidelně využíval konzultace s vedoucím práce. Závěr prací byl ale poměrně hektický.

4. Formální náležitosti práce
Práce je velmi dobrá po grafické i textové stránce, také struktura práce je dobrá a v práci jsou
doloženy všechny potřebné výpočty pro dimenzování jednotlivých komponent zařízení. Výkresová
dokumentace je na relativně dobré úrovni a obsahuje vybrané výkresy na základě domluvy s
vedoucím práce. Vytknout lze drobnosti, jako je tloušťka čar šrafování, na sestavě dochází vlivem
slévání čar ke ztrátě některých detailů. Strukturální analýzy jednotlivých součástí mohly být v příloze,
místo v hlavní zprávě.

5. Dotazy na studenta
1. Jaká je trajektorie pohybu senzorické hlavy při zvedání - je to přímková trajektorie?
2. Řetězové převody jsou charakteristické určitou nerovnoměrností chodu způsobenou navíjením
článkového řetězu na n-úhelník hnacího kola. U hnaného kola dochází ke kolísání obvodové
rychlosti. Jak bude zajištěno, že se obě ramena nebudou "přetahovat" o senzorickou hlavu?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal velmi dobrou schopnost samostatné inženýrské práce, technické řešení,
konstrukční provedení i dokumentaci hodnotím jako velmi zdařilou. Práci doporučuji k obhajobě.
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