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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Zadání diplomové práce vychází z dlouhodobého záměru katedry vyvíjet zásahové servisní 

roboty. Jedním z problémů těchto robotů je pohyb v různém prostředí a hlavně překonávání 

překážek. Proto je toto téma velmi aktuální. Zadané téma odpovídá rozsahu diplomových 

prací.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

V úvodu diplomové práce je provedše analýza některých zásahových robotů, z hlediska 

jejich způsobu pohybu a schopnosti překonávat překážky. Dále byl definován požadavkový 

list na jehož základě byla sestavena morfologická matice, pomocí které navrhl diplomant 

tři varianty hybridního podvozku. Hodnotovou analýzou byla vybraná optimální varianta, 

kterou diplomant konstrukčně zpracoval. Diplomant dále analyzoval schopnosti 

navrženého podvozku překonávat různé typy překážek, především schodišťových ramen. 

Diplomovou práci doložil některými výpočty výkresy technického řešení podvozku.  

V závěru provedl zhodnocení dosažených výsledků. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Diplomant se při řešení inspiroval podvozkem zásahového robotu „TeleMAX“, který je 

zmíněn v úvodní části práce, přesto konstrukční řešení jednotlivých uzlů navržených 

diplomantem lze považovat jako původní.  
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Po stránce formální je diplomová práce na požadované úrovní, mám k ní následující 

připomínky: 

- V práci se několikrát objevuje pravopisná chyba ve slově vyplývá (vyplívá).  

- V kapitole 3.1 uvádí diplomant scénář aplikací, tento je podle mého názoru velmi 

obecný.  

- Zvolená kritéria hodnocení v hodnotové analýze odpovídají jen z části požadavkovému 

listu. Není patrné, jakým způsobem diplomant hodnotil jednotlivá kritéria. 

- Diplomant se v práci zabývá pohybem po schodišti, zde mi chybí popis pohybu robotu 

po podestách schodišť. 

- Na obrázcích 31 a 32 jsou dvě fáze překonávání strmého schodiště, podle mého názoru 

by měl podvozek snažit kopírovat profil schodiště, aby nedošlo k jeho překlopení. 

Z obrázků není patrné, kde se nachází těžiště robotu, není zde vůbec uvažováno 

s manipulačním nebo jiným subsystémem.  

- Zvolené barvy na některých obrázcích nepřispívají k jejich srozumitelnosti. 

- Dále postrádám popis funkce podvozku. 

- Ve výpočtové části neuvádí diplomant ani jeden pevnostní výpočet. 

- Není jasné, jak byly voleny koeficienty bezpečnosti a co vlastně představují. 

- Z výkresu není patrná funkce podvozku. 

- Ve výkresu jsou čáry, které jdou přes čísla pozic a nedávají smysl.  

  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku):  

1) Vysvětlete funkci podvozku. 

2) Co představují koeficienty bezpečnosti a jak byly zvoleny. 

3)  Jakým způsobem se bude podvozek pohybovat po podestě. 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Diplomová práce má hodně nedostatků nicméně splňuje základní požadavky kladené na 

diplomové práce. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

Velmi dobře 
 

    

V Ostravě Porubě dne 30.5.2011   

  podpis oponenta práce  

 


