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1. Problematika práce
Diplomant se zabýval konstrukčním návrhem kola s aktivním zatáčením. Práce je aktuální pro
studentský projekt ERC, kde bude tento mechanismus použit jako subsystém servisního robotu. Díky
účasti studentů katedry na tomto projektu již v minulosti bylo možné analyzovat vyrobený a
otestovaný robot. Z časového hlediska i odbornosti se jedná o náročnější práci, student musel projít
fází analýzy současného řešení, rešerše, konstrukčního návrhu, pevnostní analýzy a kontrolních
výpočtů.

2. Dosažené výsledky
Student podrobně analyzoval potřebné uzly robotu pro tuto diplomovou práci, dále vytvořil rešerši
relevantních mechanismů a na základě těchto dat sepsal požadavkový list. Následně navrhl 3 varianty
řešení a pomocí kriteriální analýzy vybral optimální variantu, která byla dopracována do finální
podoby. Práce také obsahuje kontrolní výpočty, zejména pro dimenzování pohonů, specifikaci
použitých komponent, výkresovou dokumentaci, pevnostní analýzy a blokové schéma zapojení. Na
závěr došlo k prototypové výrobě pružného členu pneumatiky a jeho testování.

3. Původnost práce
Práce je původní a konstrukční návrh kola s aktivním zatáčením je dílem studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je velmi přehledně sepsaná, textová část je doplněna o velmi precizně připravené obrázky.
Přílohy „výpočet svěrného spoje“ a „pevnostní analýzy“ by dle mého názoru bylo lepší svázat
společně s textovou částí práce, navíc se text práce o tyto přílohy vůbec neopírá. Výkresy jsou na
velmi slabé úrovni, vyskytují se v nich velmi hrubé nedostatky a základní chyby.

5. Dotazy na studenta
Jaký význam má 3. kapitola předběžného výpočtu? Výpočty jsou vázány na stávající konstrukci
robotu, následné variantní řešení má rozdílné okrajové podmínky pro dimenzování pohonů.
V celé práci je několik návrhů pohonů, všechny z nich by v provozu při jízdě do svahu byly
přetěžovány. Jak bylo zjištěno, že tyto pohony toto přetížení vydrží?
Jak bude dále postupováno v práci před samotnou realizací?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci považuji za zdařilou. Student prokázal systematickou práci, odborné znalosti i
zkušenosti v oboru. I přes výše zmíněné nedostatky doporučuji práci k obhajobě.
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