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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází záměrů katedry robototechniky vyvíjet servisní roboty. Jednou z
možností nasazení servisních robotů, je oblast vývoje  asistenčních SR pro tělesně postižené, což
představuje  i překonávání různých překážek jako jsou například schodiště. Proto je toto téma velmi
aktuální. Zadané téma odpovídá rozsahu diplomových prací.

2. Dosažené výsledky
Úvodní část  diplomové práce tvoří analýzy schodišť a možnosti pohybu po nich pomocí různých
typů mechanismů a kol. Rovněž jsou zde prezentovány různé servisní roboty, a schodolezy, které
jsou schopny pohybu po schodištích. Na základě této analýzy a požadavkového listu navrhl
diplomant varianty řešení konstrukce schodolezu. Pomocí hodnotové analýzy vybral optimální
variantu. Tato je podrobně zpracována doložená výpočty, návrhem řídicího systému a výkresy
sestavy navrženého schodolezu. V závěru je provedeno zhodnocení dosažených výsledků. Součástí
práce jsou i  výpočtové přílohy.

3. Původnost práce
Přestože v praxi již existuje několik typů těchto zařízení, lze pokládat, že navržená konstrukce
schodolezu je původním řešením diplomanta.

4. Formální náležitosti práce
- V hodnotové analýze definoval diplomant čtyři kritéria pomocí kterých posuzuje jednotlivé
varianty.  Tyto kritéria se jen z poloviny shodují s požadavky definovanými v úvodu práce.

- Sled kapitol podrobného řešení optimální varianty, (kap. 8) působí chaoticky:
       - v úvodu bych předpokládal technický popis vybrané varianty,
       - pro výpočet pohonu kol a zvedacího mechanismu je potřeba znát hmotnosti celého
schodolezu,  návrh rámu schodolezu    je až v kapitole 8.6,
       - kapitole 8,6 předchází kapitola, ve které diplomant řeší senzorický a řídicí subsystém
schodolezu.

- Poněvadž se jedná o zařízení určené pro tělesně postižené předpokládal bych výpočet
nákladů na výrobu prototypu, aby byla možnost posouzení reálného využití navrženého řešení.

- Ve zhodnocení pevnostní analýzy rámu schodolezu není uvedena třída oceli.

- Struktura kusovníku na sestavných výkresech není vhodná, měla by respektovat montážní
celky, jak byly vytvořeny ve 3D.

- Označení řezů pohledů a detailů je matoucí, písmenem A je například označen řez, pohled i
detail.

- V řezu D-D, Pozice 7, kuželové kolo není zajištěno proti axiálnímu posuvu.

- V řezu B-B pero opírá o osazení hřídele?

- V řezu C-C při uložení čepu řetězového kola distanční kroužek opírá o pojistný kroužek.

5. Dotazy na studenta
1) Z jakého matriálu bude rám schodolezu.



2) Vysvětlete způsob uložení čepu řetězového kola v řezu C-C
3) Odhadněte náklady na výrobu schodolezu.

6. Celkové zhodnocení práce
7. I přes výše uvedené výhrady a připomínky, lze konstatovat, že posluchač zvládl zadanou
problematiku a prokázal potřebné odborné schopnosti a znalosti pro řešení technických problémů.
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