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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): 

Vývoj mechatronických systémů umožňuje jejich rozšíření do oblasti zájmové činnosti a 

volnočasových aktivit. Mezi ně patří i fotografování, a s tím spojené i různé formáty 

fotografií, jako například panoramatické fotografie, které umožňují vytvořit virtuální 

realitu prohlížení interiérů a objektů. Téma bakalářské práce je aktuální a je v souladu 

s požadavky na bakalářské práce.  

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

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

V úvodu práce posluchač popisuje způsoby tvorby panoramatických fotografií. Analyzuje 

současná komerční řešení polohovadel. V další kapitole je proveden výběr fotoaparátu, 

který by umožňoval nafocení potřebného množství snímku pro vytvoření panoramatické 

fotografie. Na základě předchozích kapitol navrhl varianty řešení mechanismu 

polohovadla. Pomocí hodnotové analýzy vybral optimální variantu, kterou velmi 

svérázným způsobem zpracoval, doložil výpočty, výkresovou dokumentací. Dále 

specifikoval pohon pomocí modelářského servopohonu a navrhl jeho řízení. V závěru 

práce provedl ekonomické hodnocen zpracované varianty. 

 

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

Posluchač přistupoval k zadané problematice velmi zodpovědně, byl schopen pracovat 

samostatně a využíval v rámci jeho možností konzultací. Velmi kladně hodnotím jeho 

smysl pro improvizaci, kdy byl například schopen rozebrat servopohon a zjistit moment 

setrvačnosti rotoru. 
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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 formální věcné stránce je má předložená bakalářská práce následující nedostatky: 

- Posluchač sice navrhl tři varianty řešení, ale na první pohled je patrné, která varianta 

splňuje požadavky zadání. Nejsou tedy rovnocenné, a proto hodnotová analýza nedává 

smysl. 

- Konstrukční návrhy polohovadla jsou velmi subtilní, pro praktické využití by, bylo 

vhodné je upravit. 

- Na obrázcích 7.1 a 7.2 je nakresleno navržené polohovadlo, bohužel není zde umístěn 

fotoaparát, takže obrázky nedávají smysl. 

- Ve výpočtech nejsou označeny čísla a názvy obrázků. 

- Výkresová dokumentace neodpovídá běžným zvyklostem a zásadám technického 

kreslení. Barevně vytištěné výkresy jsou nepřehledné, žluté čísla kot jsou nečitelné, 

čísla pozic se uvádějí silnou čarou. Pohony není vhodné šrafovat. 

- Způsob konstrukce jednotlivých kloubů by bylo vhodné zobrazit ve zvětšených 

detailech. 

- Na výkresech rovněž chybí aspoň obrysy fotoaparátu.  

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

nezbytný bod posudku): 

1) Jaká poloha fotoaparátu je výhodnější pro fotografování za účelem tvorby 

panoramatických snímků. 

2) Z jakého důvodu potřebujeme pro kontrolu motoru moment setrvačnosti rotoru 

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, 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 

Dobře 
 

    

V Ostravě Porubě dne 1. 6.2011   

  podpis vedoucího práce  

 


