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1. Problematika práce
Téma diplomové práce je směřováno do oblasti vývoje různých zařízení a pomůcek pro tělesně
postižené. Konstrukční návrh schodolezu, který by byl schopen překonávat i točité schody, je v
souladu s oborem robotika. Rovněž zadaný rozsah práce odpovídá požadavkům kladeným na
diplomové práce.

2. Dosažené výsledky
V úvodní části diplomant  se zabývá analýzou lokomočních ústrojí servisních robotů, dále v rešerši
uvádí několik typů již stávajících schodolezů. Tato kapitola rovněž obsahuje analýzu pohybu
podvozků po různých typech schodiště. Na základě provedených analýz diplomant definoval
požadavkový list. Dále navrhl dvě varianty řešení, kolový a pásový podvozek. Vícekriteriální
analýzou vybral optimální variantu, kolový podvozek, který následně podrobně zpracován. Je rovněž
doložen výpočty a výkresovou dokumentací. Součástí práce je i podrobné technickoekonomické
zhodnocení navrženého podvozku. V závěru práce diplomant shrnul a zhodnotil dosažené výsledky.
Diplomová práce obsahuje přílohy, které jsou umístěny na konci práce. Součástí práce je i CD na
kterém se nacházejí mimo jiné i modely vytvořené v systému SolidWorks.

3. Původnost práce
Kontrolou práce na plagiáty, nebyly zjištěné výrazné podobnosti s jinými dokumenty, proto lze
konstatovat, že předložená diplomová práce dílem studenta.

4. Formální náležitosti práce
Předložená diplomová práce je na požadované úrovni, jak po stránce grafické tak i po stránce
gramatické. Lze vytknout následující nedostatky:

- V zadání je uvedeno, že diplomant má využít CAD systém PTC Creo, tento systém je použit pouze
pro pevnostní analýzy, jinak jsou modely vytvořeny v SolidWoksu.

- Soubory  modelů umístěné na CD, lze otevřít v Creu pouze samostatně, nelze otevřít sestavy,
poněvadž struktura adresářů neodpovídá potřebám Crea.

- V zadaní je rovněž uvedeno, že text práce má být doložen ve formátu DOC a PDF. PDF chybí.

- Není patrné, jak byly určeny hodnoty kritérií v kriteriální analýze, například kriterium stabilita, toto
v popisu kritérií není vůbec řešeno, apod.

- V kapitole 9.2 je provedena pevnostní analýza, z popisu není patrné jak byl definován výpočtový
model, pokud bylo zvoleno vetknutí, pak to neodpovídá realitě.

- V této kapitole uvádí diplomant, že dovolené napětí je 160 Mpa, přičemž v tabulce, na obrázku 28,
je tato hodnota uvedena jako mez kluzu.

- V doložených přílohách je zmatek v číslování obrázku, například: "Příloha A", je v práci 2x a
obsahuje obrázek č. 74, "Příloha B" obrázek 1.

- "Příloha A" obsahuje analýzu "Kyvky", obrázky výsledků analýz mají stejný popis "Analýza
napjatosti".

Ve výkresu točny, jsou použity axiální ložiska 51130, tyto ložiska mohou být zatíženy pouze axiální
silou.



Ve výkresu přední nápravy ční do prostoru něco jako pohon, nepochopil jsem jeho funkci.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete funkci konstrukčního uzlu "Točna, souvislosti s použitím axiálních ložisek.

2) Vysvětlete funkci "pohonu" na výkrese "Přední náprava".

3) Jak byl vytvořen výpočtový model rámu schodolezu.

4) Vysvětlete následující pojmy; dovolené napětí, napětí von Mises.

6. Celkové zhodnocení práce
I přes výše uvedené nedostatky, předložená diplomová práce splňuje požadavky zadání. Diplomant
prokázal schopnost samostatně řešit technické problémy, proto doporučuji diplomovou práci k
obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 04.06.2018 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


