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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): 

Řešení způsobů navigace mobilních subsystémů robotů je důležitou součástí návrhu 

servisních robotů. Kvalitně navržená navigace umožňuje autonomní pohyb robotu 

v různých typech prostředí.  Zadaná problematika je vhodná pro bakalářskou práci. 

 

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

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

Struktura a rozsah předložené práce odpovídá zadání. Posluchač navrhl varianty řešení 

naklápění vybraného laserového scanneru. Pomocí hodnotové analýzy vybral optimální 

variantu, kterou podrobně zpracoval, doložil výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru 

práce posluchač zhodnotil dosažené výsledky. Výsledky práce jsou použitelné pro realizaci 

na robotu Herkules. 

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): 

Převážná část práce je tvořena konstrukčními návrhy, výpočty výkresovou dokumentací. 

V případě použití cizích zdrojů, jsou provedeny odkazy na použitou literaturu. Pro lze 

konstatovat, že předložená bakalářská práce je 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): 

Bakalářská práce je zpracována podle zásad vydaných fakultou. K předložené práci mám 

následující formální a věcné připomínky:  

- Analýza dostupných senzorů je součástí úvodu práce, přičemž číslování podkapitol 

v úvodu je zmatené, první podkapitola je označena 1.2. 

- Úhlové zrychlení je označováno α, místo ε. 

- Chybí požadavkový list. 

- V popisu navržených variant chybí odkazy na jednotlivé obrázky, chybí názvy 

obrázků. Není patrné, ke které variantě patří obrázek 21.   

- Z hodnocení kriterií jednotlivých variant není zřejmé, jak byly určeny jejich 

hodnoty. 

- - V popisu konstrukce vybrané optimální varianty, chybí názvy obrázků. 

- U návrhu pohonu odkaz [7.4] je konstatováno, že celkový moment setrvačnosti 

rotujících hmot byl získán analýzou v programu Pro/ENGINEER, z tohoto 

konstatování není patrné, jestli je tato hodnota určena správně. 

- Kontrola hřídele (obr. 38) je provedena pouze na krut? 

- Navržená konstrukce přesahuje obrys podvozku. Z výkresu sestavy není patrné, jak 

bude scanner chráněn proti případnému nárazu. 

- Není proveden kontrolní výpočet spojky. 

- Z detailu „Z“ na sestavném výkrese není jasná funkce, co se bude otáčet? 

 

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

nezbytný bod posudku): 

1) Jakým způsobem se vypočte moment setrvačnosti rotačních hmot redukovaný na hřídel 

motoru. 

2) Proč byl pohon navržen použitím harmonické převodovky a motoru maxon. Určete 

předběžné nákladu na tento pohon. 

3) Jak bude scanner chráněn proti případnému nárazu? 

 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Předložená bakalářská práce je na dobré úrovni. Posluchač prokázal dostatečné znalosti, 

pro řešení technických problémů v oblasti servisních robotů.  

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

Velmi dobře 

 

V Ostravě Porubě   dne 30.5.2011   

  podpis oponenta práce  

 


