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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází záměrů katedry robototechniky vyvíjet zásahové servisní roboty.
Toto téma je v současné době velmi aktuální, jak dokazuje graf na obrázku č.1, kdy 44% servisních
robotů je nasazeno v bezpečnostních a záchranných nebo obranných složkách. Po stránce náročnosti,
předložená diplomová práce přesahuje rozsah běžných diplomových prací. Z hlediska odborného
zaměření je v souladu s oborem "robotika".

2. Dosažené výsledky
Cílem zadání diplomové práce bylo navrhnout,  zkonstruovat  a připravit do výroby podvozek
mobilního monitorovacího servisního robotu. V úvodu práce provedl diplomant podrobnou analýzu
již existujících obdobných robotů od renomovaných firem. Navrhl několik variant řešení
šestikolových a osmikolových podvozků. Aplikací hodnotové analýzy byla vybraná jedna z variant
šestikolového podvozku. Tu podrobně zpracoval, doložil potřebnými výpočty a  výrobní
dokumentací. Na základě výrobní dokumentace byl podvozek vyroben a smontován. Aby byla
realizace podvozku urychlena, byla využita, pro výrobu rámu, technologie Rapid Prototyping.
Poněvadž při montáži v některých částech polykarbonátových dílů vznikaly trhliny, je součástí
diplomové práce i hliníková varianta rámu . V závěru práce je provedena úplná cenová kalkulace.
Diplomová práce dále obsahuje celou řadu příloh, jejichž součástí je i podrobný montážní návod.

3. Původnost práce
Diplomová práce, jak jsem již konstatoval v úvodu posudku, svým rozsahem přesahuje rozsah
běžných diplomových prací. Předložená práce je původní dílo diplomanta.

4. Formální náležitosti práce
Předložená  diplomová práce na velmi vysoké úrovní, mám k ní pouze drobné  připomínky:

- Kapitola 5. Podvozek mobilního robotu začíná návrhem pohonů. I když je pro podvozek
vybraný pohon rozhodující, bylo by vhodnější, aby všem návrhům a výpočtům předcházel ucelený
technický popis podvozku včetně dispozičního řešení. Technický popis jednotlivých komponent je
vždy součásti jednotlivých kapitol návrhu.

- Ve výpočtech postrádám schémata jednotlivých výpočtů, aby bylo možno posoudit jejich
správnost.

- Podle výkresu sestavy podvozku se krouticí moment od pohonů pomocí řemenových
převodů přenáší na trojici kol podvozku. Ve výpočtech pohonů uvažuje diplomant s hnací silou pouze
pro dvě poháněná kola.

- Způsob řízení bude předpokládám diferenční, v návrhu pohonů se neuvažuje o překonávání
smykového tření.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete, proč u výpočtu pohonů je uvažováno pouze se dvěma poháněnými koly.

2) Podvozek servisního robotu byl vyroben, je odevzdaná výrobní dokumentace aktuální stav
nebo dokumentace před výrobou a montáží.



6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je velmi vysoké úrovni jak po stránce formální, tak i odborné. Diplomant prokázal
potřebné odborné znalosti, proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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