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1. Dosažené výsledky
Předložená diplomová práce je projekčně konstrukčního charakteru a předmětem zadání bylo
navrhnout možné aplikace servisních robotů ve fotovoltaických elektrárnách. Úvod diplomové práce
tvoří krátké vysvětlení pojmu  fotovoltaika.  Pro analýzu servisních činností aplikací servisních
robotů byla vybrána FVE ve Vojkovicích u Frýdku -Místku. Dále diplomant analyzoval současný
stav údržby FVE pomocí servisních robotů v zahraničí. Na základě těchto analýz byl definován
požadavkový list. V další části práce diplomant navrhl tři varianty řešení. Pomocí hodnotové analýzy
vybral optimální variantu, která je koncepčně zpracována. Koncepční řešení servisního robotu je
konstrukčně zpracováno, doloženo výpočty a jednoduchou výkresovou dokumentací. Součástí práce
je i ekonomické zhodnocení navrženého servisního robotu. V závěru diplomové práce diplomant
zhodnotil dosažené výsledky.

2. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází z dlouhodobého zaměření katedry robototechniky na vývoj
servisních robotů. Aplikace servisních robotů ve fotovoltaických elektrárnách je problematikou
novou a vzhledem k velkému rozvoji tohoto typu elektráren  je téma diplomové práce velmi aktuální
a svým zaměřením odpovídá oboru "Robotika".

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval samostatně a konzultací využíval zřídka.

4. Formální náležitosti práce
Po formální a odborné stránce diplomová práce na požadované úrovni. Lze vytknout následující
nedostatky:

- Úvod diplomové práce je zbytečně dlouhý a připomíná spíš filozofickou esej než technický
text.

- V kapitole 2.2 se opakuje jeden odstavec.

- Navržené varianty "A" a "B" působí dojmem, že byly vytvořeny pouze do počtu.

- V kapitole 7.1 Elektrárna a robotizovaný systém, bych předpokládal dispoziční řešení
vyjádřeno graficky, nejenom popisem.

- Následující kapitola obsahuje návrh komponent robotu, tato kapitola by měla být zařazena
jako součást kapitoly 7.3.2 Robot. V této kapitole postrádám technický popis robotu, včetně řezů
potřebných k objasnění funkce.

- V kapitole 7.4 Návrh pohonů uvádí diplomant hodnotu valivého odporu 0,5 mm, podle
mého názoru je tato hodnota výrazně menší. V této kapitole bych předpokládal více schémat, aby
bylo zřejmé co je počítáno. Toto platí i pro kapitolu 7.4.5

- Prezentované výsledky pevnostních kontrol v kapitole 8 jsou bezcenné, poněvadž z nich
není patrné, o které hodnoty se jedná a  jaké jsou jejich velikosti.

- V dispozičním výkresu mělo být kolejiště nakresleno silnou čarou, poněvadž je součástí
dodávky řešené technologie.



- Sestavný výkres robotu a sestava převozní stanice, jsou projekčního charakteru, neobsahují
ani jeden řez nebo detail, ze kterých by byla zřejmá jejich funkce.

5. Dotazy na studenta
1) Prezentujte dispoziční schéma celého robotického systému, ze kterého by byla jasná jeho
funkce.
2) Odhadněte energetickou náročnost navrženého systému.
3) Převozní stanice se bude pohybovat, předpokládám po dvou kolejnicích. Jak bude zajištěno,
aby nedošlo k příčení při pohybu.

6. Celkové zhodnocení práce
Úroveň diplomové práce je poznamenaná časovou tísní, do které se diplomant dostal. Mnohé části
práce, zvláště výkresová dokumentace, jsou nedotažené a potřebovaly by ještě nějaký čas na
dopracování. Nicméně diplomant dokázal v relativně krátkém čase splnit požadavky zadání a proto
práci doporučuji k obhajobě.
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