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1. Dosažené výsledky
Autor práce se věnoval návrh čtyřkolového mobilního servisního robotu určeného pro pohyb ve
členitém terénu. Jedním z požadavků, kladených na robot, byla schopnost překonávání vodních
ploch. Až příliš rozsáhlý úvod (do str. 47) je věnován problematice spojené se zadáním. Následuje
požadavkový list a návrh možných variant. Varianty se liší volbou a vnitřním uspořádáním vybraných
dílů. Zcela zde ale chybí obrázek s podobou kompletního robotu. Na základě vybraných kritérií byla
zvolena varianta k dalšímu rozpracování. Následuje popis robotu dopracovaného do finální podoby, s
popisem použitých dílů a potřebnými výpočty. Vzhledem k požadavku týkajícího se překonávání
vodních ploch bych očekával popis způsobu ochrany robotu před vnikem kapaliny do vnitřního
prostoru. Toto zde ale chybí. Vše je doplněno výkresovou dokumentací v požadovaném rozsahu.
Textová část práce je velmi rozsáhlá (128 stran). Dal bych přednost přesunutí části podkladů do
příloh.

2. Problematika práce
Téma mobilních robotů, určených pro pohyb ve členitém terénu, je stále aktuální. Vzhledem k
rozšíření o výše zmíněný požadavek týkající se vodních ploch se autor dostal do oblasti, která není
příliš často řešena. Z pohledu odborné a časové náročnosti práce splňuje požadavky kladené na
diplomovou práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student byl při vypracovávání práce velmi aktivní a pravidelně využíval možnosti konzultací.

4. Formální náležitosti práce
Textová část práce je z formálního hlediska zpracovaná na lehce slabší úrovni. Seznam použitého
značení není seřazen vhodným způsobem. Část textu je psána v první osobě jednotného čísla. Autor
se také nevyvaroval nevhodných formulací. V rešerši jsou parametry vybraných zástupců robotů
uvedeny v různých jednotkách (m, mm, palce), což znesnadňuje možnost jejich rychlého porovnání.
Hlavní kapitoly by měly začínat na nových stránkách. Nejsou očíslovány výpočty. Autor se občas
nevhodně odkazuje na zdroje použitých informací. U výkresu drzak_loziska by při svařování
pravděpodobně došlo k deformaci svařovaných dílů a ložisko by nešlo vložit. U výkresu hridel_hnaci
je předepsána nitridace, v textu se ale píše o úpravě Arcor.

5. Dotazy na studenta
1. Můžete vysvětlit Obr. 54 na straně 87?
2. Jaká by byla životnost ložiska v pohonné jednotce při maximálním vypočítaném zatížení (strana
93)?
3. Můžete popsat způsob kontroly proti překlopení robotu na bok (Obr. 62, strana 99)?
4. Jakou funkci má v robotu akcelerometr (strana 113)?

6. Celkové zhodnocení práce
Z formálního hlediska se autor práce nevyvaroval určitým nedostatkům. Vzhledem k množství
odvedené práce a celkově aktivnímu přístupu studenta doporučuji práci k obhajobě s hodnocením
výborně.
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