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1. Dosažené výsledky
Analytická část práce postihla řešení významnějších výrobců a podchytila varianty principů řešení
hybridních podvozků servisních robotů. Šlo zejména o kinematiku podvozků, když podrobnější
konstrukční provedení jednotlivých uzlů bylo většinou nedostupné. V této části chybí shrnující
posouzení a porovnání kinematiky všech řešení.
K vlastnímu průkazu vhodnosti vybrané koncepce hybridního podvozku zvolil diplomant konkrétní
požadavky a parametry. K volbě koncepce použil morfologické matice, která ovšem nebyla založená
na analyzovaných a požadovaných funkcích, ale na orgánech (fyzikálních realizacích funkcí)
užívaných v současných koncepcích servisních robotů, čímž se ochudil o vyšší míru obecnosti řešení
a případně nalezení i principiálně novější koncepce.
V orgánové morfologické matici na bázi známých podskupin hybridních koncepcí navrhl 3 varianty
řešení a ty pak posuzoval na základě hmotnosti podvozku a jeho rozměrech, složitosti provedení,
stability kolového módu, manévrovatelnosti a možností modulárního řešení podvozku.
Vybranou variantu, která je v zásadě známá (ale jím podrobněji analyzovaná a hodnozená) pak řešil
na bázi vlastních skupin a komponent, pohonů a agregátů. Náveh doložil výkresovou dokumentací a
funkčními výpočty k požadovaným parametrům. Chybí pouze analýza aspoň kritických prvků z
hlediska pevnosti a tuhosti. Rovněž podrobnější analýza výhod a nevýhod řešení struktury podvozku
na základě například sw GoldFire by byla prospěšná.
K praktickému užití by bylo nutné dopracovat ještě řadu konstrukčních otázek, ať již z hlediska
vazby na navigaci a řízení tak i provozu – např. funkce nadstaveb a stability servisního robotu při
různých provozních režimech.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je zaměřena do oblasti koncepcí konstrukčních řešení hybridních
podvozků servisních robotů, které mají specifické uplatnění pro četné aplikace v praxi. Šlo zejména o
podrobnější analýzu současně známých koncepcí, odhalení výhod a nevýhod jednotlivých řešení a na
základě zjištěných závěrů návrh varianty z potenciálně možných, která by byla racionálně
aplikovatelná zejména pro úlohy řešené v oboru.

3. Přístup studenta k řešení práce
Vlastní pracovní úsilí studenta bylo poměrně intenzivní s pravidelnými konzultacemi s vedoucím
práce, při jinak samostatném dohledávání informací a zpracovávání návrhů řešení.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce práce vyhovuje, a to i z hlediska výkresové dokumentace a dodržení norem.

5. Dotazy na studenta
S jakou účinností počítal pro šnekový převod? Nebylo vhodnější jiné řešení s ohledem na velikost
motoru a spotřebu energie?
Jak je řešení vhodné k zabudování jím navrhovaných nadstaveb a také uložení a obsluhy baterií?

6. Celkové zhodnocení práce
Svými návrhy a závěry student prokázal znalosti a kvalitu zpracování zadané problematiky na
inženýrské úrovni a proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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