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1. Dosažené výsledky
Student provedl analýzu několika stávajících vozíků a vypsal jejich parametry. Dále navrhl čtyři
varianty uspořádání pohonu kola a jeho natáčení. Tyto varianty jsou popsány spolu s výhodami a
problémy, ale nejsou rozpracovány do úrovně možnosti kvalitního porovnání. Jedna varianta byla
vybrána a dále rozpracována. Výběr byl proveden na základě formulace "Tato varianta pohonu mě
skutečně zaujala nejvíce, jelikož jsem si její řešení dokázal velice dobře představit." Tento typ
hodnocení není u technické práce vhodný. Student dále navrhl konstrukční provedení pohonné
nástavby pro vybraný vozík. Návrh svařovaného rámu je doplněn o výběr dostupných komponent.
Pohonná jednotka je navržena dle příručky návrhu pohonů čtyřkolového vozíku. V příručce je
počítáno s pohonem všech kol, uvedený výpočet tak nedává smysl. V práci je též uvedena kontrola
proti převržení a kontrola čepů.

2. Problematika práce
Student navrhoval pohonnou jednotku k ručnímu vozíku. Téma je z oblasti servisní robotiky.
Zadáním je konstrukční návrh uzlu se dvěma stupni volnosti. Složitost odpovídá závěrečné práci
bakalářského studia.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval samostaně, ale konzultací využíval zřídka. Většina práce byla intenzivně vytvořena
v posledních týdnech a vedoucí tak měl omezené možnosti ovlivnění výsledku.

4. Formální náležitosti práce
Zpráva je psána nevhodným způsobem ve formě úvah a subjektivních hodnocení. V textu se objevují
chyby, překlepy a nesmyslné formulace. Obrázky navrženého konstrukčního uzlu nejsou přehledné.
Část rovnic není číslována. Výkresová dokumentace je nepřehledná a obsahuje mnoho chyb a
nevhodně umístěných kót.

5. Dotazy na studenta
1. Uveďte porovnání parametrů navržené varianty se stanovenými požadavky.
2. Jaký stupeň krytí má zvolený lineární aktuátor?
3. Jaká bude rychlost natáčení poháněného kola s použitím zvolené šnekové převodovky?
4. Jaký by byl postup připojení navržené jednotky?
5. Jaká by byla celková cena navrženého řešení a porovnejte ji s dostupným vozíkem z rešerše.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená práce je na nízké úrovni jak po stránce formální, tak technické. I přes veškeré nedostatky
student samostatně navrhl řešení dle zadání a zvolil vhodné metody kontroly, a tím v minimálním
rozsahu splnil zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
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