
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Vedoucí diplomové práce: Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Oponenti: prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Téma: Konstrukční návrh stacionárního obslužného robotického ramene ve

vnitřním prostředí
Verze ZP: 1
Student: Bc. Jan Štefko

1. Problematika práce
Práce se zabývá aktuální problematikou obsluhy a zvýšení komfortu pacientů s omezenou
pohyblivostí. Jedná se o relativně náročné zadání po stránce odborné i časové.

2. Dosažené výsledky
Diplomant provedl technické řešení stacionárního oblužného ramene s elektrickými pohony nosností
5 kg. Detailní konstrukční řešení doložil potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. Součástí
technického řešení ale není vhodné chapadlo a ani není provedena analýza účelu tohoto obslužného
ramene, která s volbou chapadla, poř. systému výměnných chapadel souvisí. Výsledek diplomové
práce je po doplnění využitelný v praxi.

3. Původnost práce
Práce staví na analýze současného stavu a vlastní konstrukční řešení obslužného ramene je původní.

4. Formální náležitosti práce
Formální úprava práce je dobrá, práce je doložena vhodnými obrázky. Výkresová dokumentace
obsahuje jediný sestavný výkres s řezy jednotlivých kloubů. Za jistý nedostatek technického řešení
lze považovat část Návrh variant kinematických struktur, kdy jako hlavní kritéria jsou uvažovány
parametry dosah a velikost pracovního prostoru. Pro tuto aplikaci by bylo vhodnější aplikovat pojem
"šikovnost" robotu, v ang. literatuře běžně používaný (robot dexterity), který by lépe charakterizoval
vhodnost kinematické struktury pro obslužné činnosti. Na počátku ovšem měla být udělána analýza
obslužných činností, objektů manipulace a přístupových směrů k objektům manipulace a analýza
uchopování objektů manipulace. Kladně je potřeba hodnotit práci spojenou s konstrukčním řešením
všech variant před jejich výběrem. Nesprávný je výpočet kroutícího momentu motoru na str. 43,
vztah 3. Problémem je také dimenzování harmonických převodovek, kdy diplomant použil pro
kontrolu maximální hodnoty krátkodobého okamžitého maximálního momentu, což bude při velkém
vyložení ramene značně dlouhodobě přetěžovat harmonické převodovky a sníží to jejich životnost.
Nedostatkem práce je neprovedení strukturální analýzy vybraných součástí. Také není doložen
ekonomický odhad výrobních nákladů ramene.

5. Dotazy na studenta
1. Jaký je správný postup výpočtu momentu motoru daného kloubu?
2. Jaká bude deformace ramene při maximálním vyložení a jmenovitém zatížení?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost samostatné inženýrské práce, zadání diplomové práce splnil.
Doporučuji k obhajobě.
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