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1. Problematika práce
Cílem diplomové práce bylo navrhnout a zkonstruovat podvozek čtyřkolového  servisního robotu,
který by byl schopen pohybu ve velmi členitém termínu. Téma diplomové práce  souvisí s oborem
robotika a jak po stránce odborné a rozsahové je v souladu s podmínkami kladenými na diplomové
práce.

2. Dosažené výsledky
V úvodu je nutno konstatovat, že diplomová práce velmi rozsáhlá. Úvodní kapitola  obsahuje již
obecně známé informace, které s ani netýkají řešeného problému. Někdy působí poněkud zmateně, za
typy kol je zařazena kapitola rozdělení bezdrátových technologií, apod. Na základě úvodní kapitoly
byl definován požadavkový list. Dále bylo navrženo pět varianty podvozku, které jsou podrobně
prokonstruovány. Jednotlivé varianty se od sebe liší umístěním pohonu, typem převodového
elementu a počtem pohonů. Optimální varianta byla vybrána pomocí hodnotové analýzy. Optimální
varianta je podrobně zpracována a doložena potřebnými výpočty. Součástí diplomové práce je i
vybraná výkresová dokumentace v tištěné podobě. Veškerá data k diplomové práci jsou na
přiloženém CD.

3. Původnost práce
Kontrola na plagiátorství v systému Edison nezjistila, v podstatě, žádnou výraznou podobnost s
jinými pracemi. Diplomová práce je tedy dílem diplomanta.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je po stránce formální i grafické na výborné úrovni. K předložené práci mám
následující drobné připomínky:
- Navržené varianty se od sebe velmi málo odlišují, jsou zbytečně propracované a je na první pohled
patrné, která varianta bude optimální.
- Některé výpočty, například ložisek, je vhodné umístit do příloh.
- Na výkresech jsou nazvány pohledy, což považuji za neobvyklé.
- Ve výkresu sestavy jsou nevhodně řazeny pozice.
- Ve výkresu sestavy chybí osy.
- Název výkresu "Skeleton rámu" považuji jako nevhodný, skeleton je kostra. Vhodnější název by byl
"Svařenec rámu".
- Na výkrese svařence rámu jsou koutové svary označeny velikostí 2. Svařované profily mají tloušťku
2 mm. Velikost svaru by měla být menší.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete, kde se měří na průřezu koutového svaru jeho velikost.
2) Jedním s kritérií byla cena, uveďte propočet ceny pro optimální variantu

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je i přes výše uvedené výhrady na vysoké úrovni. Vzhledem k množství odvedené
práce a poněvadž diplomant prokázal schopnost řešit složité technické problémy doporučuji tuto práci
k obhajobě.
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