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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 dlouhodobého záměru katedry robototechniky vyvíjet zásahové 

servisní roboty. Mezi subsystémy těchto robotů patří i různá zařízení, pomocí kterých se snižují rizika, 

jako například nebezpečí výbuchu tlakových lahví z důvodu přehřátí apod. Zadané téma je tedy velmi 

aktuální a odpovídá po rozsahové stránce nárokům na diplomové práce. 

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

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

 
Téma diplomové práce vychází z předpokládané spolupráce s firmou Prototypa ZM s.r.o. Přestože 

se záměr umístění střelného zařízení na některý z robotů katedry v nejbližší době asi neuskuteční, 

pracovníci firmy pomohli diplomantovi jak radou, tak i podklady, které bylo nutno prostudovat. 

Diplomant se musel seznámit s problematikou, která přesahuje rámec oboru robotika. V úvodní části 

práce je provedena analýza způsobů lafetace střelných zbraní a dále rozbor krizových situací, v 

případě výskytu tlakových lahví při požáru apod. Velmi kladně rovněž hodnotím konzultace 

navrženého řešení s pyrotechnikem, který má rozsáhlé zkušenosti se skutečnými zásahy nejen v české 

republice.  Problematická komunikace s pracovníky firmy Prototypa v počátku zpracování diplomové 

práce se promítá do návrhu variant, které působí značně jednoduše, nicméně diplomant tuto část 

zadání splnil a pomocí hodnotové analýzy vybral optimální variantu. Po konzultaci ve firmě, kdy byly 

vyjasněny požadavky na lafetaci, byla vybrána zbraň. Mohl diplomant přistoupit na konkrétní návrh, 

který zpracoval do formy technického řešení. Toto řešení je doloženo výkresem a některými výpočty. 

Na závěr práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení.  
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3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Diplomant pracoval samostatně, ve velké míře využíval konzultací. Bohužel v závěru zpracování 

práce, si myslím, že jeho úsilí rozptylovaly jiné činností, o čemž svědčí nedostatečný rozsah 

výpočtové části práce.  

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 formální stránce diplomová práce na požadované úrovni. Lze vytknout následující připomínky: 

- Navržené varianty řešení jsou podle mého názoru pojaty velmi jednoduše, jak se o tom 

zmiňuji v bodě 2. tohoto posudku. 

- Z toho vyplývá i kvalita hodnotové analýzy, hodnoty jednotlivých kritérií nejsou zdůvodněny. 

Je to pouze subjektivní názor diplomanta. 

- Ve výpočtové části postrádám schéma působení sil při výstřelu.  

- Výpočtová část by měla obsahovat výpočet tlumicí pružiny, pevnostní výpočty jednotlivých 

komponent, návrh pohonu naklápění lafety apod. 

- Ve výkresové části je způsob umístění lafety na robotu Ares pouze v axonometrickém 

pohledu, bylo by vhodné, aby výkres obsahoval i nárys robotu s lafetou, aby bylo možno 

zakótovat výškové parametry celého zařízení. 

- Ve výkresu, nejsou dostatečně zobrazeny polohy lafety při naklápění kolem horizontální osy. 

Není proto patrné, jestli nedojde ke kolizi konce lafety s robotem. 

- V kusovníku, je chybně vykazován materiál jednotlivých komponent.  

 

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

nezbytný bod posudku): 

1) Nakreslete schéma působení sil při výstřelu. 

2) Ukažte koncové polohy lafety při naklápění kolem horizontální osy v souvislosti 

s robotem Ares. 

3) Proč není vhodné uvádět na sestavě v kusovníku konkrétní materiál? 

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

studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

I přes výše uvedené výhrady a připomínky, a s přihlédnutím k značným problémům při získávání 

potřebných informací, lze konstatovat, že posluchač zvládl zadanou problematiku a prokázal 

potřebné odborné schopnosti a znalosti pro řešení technických problémů.  

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

Velmi dobře 

 

V Ostravě Porubě   dne 30. 5.2011   

  podpis vedoucího práce  

 


