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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): 

V současné době na univerzitách, ale i na středních školách, případně zájmových 

organizací existuje celá řada soutěží v oblasti mobilní robotiky. Přínosem těchto 

soutěží - na různých úrovních - je také popuralizace oboru robotiky jako takové, dále 

podchycení zájmu mladé generace o tuto technickou odbornost. 

Cílem předložené práce bylo analyzovat nejrozšířenější typy robotických soutěží a 

vybrat vhodnou soutěž do které by se mohli zapojit studenti Katedry robototechniky. 

Součástí zadání byl také návrh a realizace co možná nejuniverzálnějšího typu 

podvozku. 

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

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

V úvodní části práce autor popisuje typické rysy najznámějších robotických soutěží 

ve světě a v České republice. V závěru této kapitoly jsou vybrány tuzemské soutěže 

spolu s typickými nároky na konstrukci a HW vybavenost robotu. Na tomto základě 

je vytvořen požadavkový list pro návrh podvozku -(viz kapitola 5). Následují varianty 

řešení, kde je vybrána optimální, vychácházející z Rocker-Bogie (NASA). Další 

kapitolou je konstrukční návrh, doplněný výrobní dokumentací, následovaný 

návrhem senzorického a řídicího subsystému (je zde ale také popsán akční 

susbsystém). Ověření manévrovatelnosti navrženého podvozku je věnována 

výpočtová část, kde je odvozena stoupavost a maximální výška překážky. Ve 

výpočtech však není zřejmé, jak byl zvolen moment motorů, použitý ve výpočtu.  
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Během testů hotového podvozku včetně pohonů se ukázalo, že navržená šířka je malá 

a motory nedokáží podvozek otočit. Další problém se projevil, že v některých 

situacích se část závěsů kol zvedala. Toto bylo částečně odstraněno rozšířením 

podvozku.  

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Během řešení práce student postupoval velice samostatně a iniciativně, s řadou 

návrhů - pochvala. V realizační části si sám vyspecifikoval a oslovil dodavatele 

některých strojních dílů, na části podvozku použil progresivní technologii - Rapid 

prototyping. 

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): 

Ne příliš vyvážené rozdělení textu do hlavních kapitol - např. kapitoly 4 a 5. Ve 

výpočtové části není u některých parametrů jasné, jak byly zvoleny hodnoty (viz 

moment motorů). 

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

nezbytný bod posudku): 

a) Z jakého důvodu docházelo k zvedání závěsu kol (bogie uložení), případně jak 

tento problém vyřešit? 

b) Jak jste stanovil moment motoru ve výpočtech? Při jaké rychlosti? 

 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Student úspěšně prezentoval své odborné znalosti a dovednosti. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 28.5.2011 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


