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1. Dosažené výsledky
Předložená diplomová práce je konstrukčního charakteru a předmětem zadání bylo navrhnout
nákupní košík pro tělesně postižené. Nakupování v různých typech velkých obchodních center, je pro
tělesně postižené, bez asistence jiné osoby, prakticky nemožné. Proto diplomant v úvodní části práce
analyzoval současně dostupné pomůcky pro tělesně postižené. Na základě této analýzy a scénáře
nákupu vozíčkáře v supermarketech definoval požadavkový list. Dále navrhl tři varianty řešení, které
se od sebe liší typem mobilního subsystému. Z těchto variant vybral pomocí hodnotové analýzy
optimální řešení. Detailní řešení vybrané varianty je rozděleno do dvou částí, konstrukční návrh
mobilního subsystému, a konstrukční návrh manipulačního ramene. Obě tyto části jsou doloženy
technickým popisem potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. Rovněž je zde proveden
výpočet nákladů na pořízení jednotlivých komponent servisního robotu. V závěru diplomové práce,
diplomant zhodnotil dosažené výsledky. Práce je též doložena potřebnými přílohami.

2. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází z dlouhodobého zaměření katedry robototechniky na vývoj
servisních robotů. Servisní roboty určené pro tělesné postižené jsou, vzhledem k jejich stále
rostoucímu počtu, hlavně vozíčkářů, potřebné, poněvadž by měly poskytnout těmto lidem větší
samostatnost. Proto je téma diplomové práce velmi aktuální a svým zaměřením odpovídá oboru
"Robotika".

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval samostatně a podle potřeby využíval konzultací. Dále je třeba kladně hodnotit
jeho snahu získat informace o použitých komponentech přímo od firem a nespoléhal se pouze na
internetové zdroje.

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

- Pravopisné chyby v názvech některých kapitol, např. pomůcyky místo pomůcky, apod.

- V textu diplomové práce nejsou uvedeny odkazy na použitou literaturu.

- Struktura práce je někdy nelogická, kapitola 12 základní parametry měla být před kapitolou
7, neboť z těchto údajů vycházejí hodnoty pro jednotlivé výpočty.

- V části kde diplomant řeší mobilní subsystém, postrádám jeho technický popis. Diplomant
zahajuje tuto část návrhem pohonu pro pojezd. (Kapitola 7)

- Obrázek č. 27 Kinematická struktura manipulátoru, měl být uveden v kapitole 9 Manipulátor
–popis.

- Na obrázku č. 18 je uveden rozpad modelu poháněného kola. Pro posouzení funkce je nutné
uvést i řez tímto uzlem. Toto platí i pro obrázek č.23.

- Ve výpočtech chybí kontrola stability servisního robotu při maximálním vyložení
manipulačního ramene.

- V ekonomickém zhodnocení uvádí diplomant pouze náklady na jednotlivé komponenty,
postrádám odhad nákladů na montáž a funkční zkoušky.



- V sestavném výkresu chybí koty pro umístění manipulačního ramene, chybí podélná osa
mobilního subsystému.

- V sestavném výkresu manipulátoru chybí zobrazení pracovního prostoru.

- V sestavném výkresu podvozku chybí řezy.

- Nevhodná struktura  kusovníku sestavných výkresů podvozku a manipulátoru. jednotlivé
pozice by měly odpovídat montážním celkům, jak je to vytvořeno ve 3D modelu.

- Uvádět v kusovníku konkrétní materiál vyráběných dílů není vhodné.

5. Dotazy na studenta
1) Proveďte výpočet stability servisního robotu.
2) Nakreslete pracovní prostor manipulátoru.
3) Odhadněte náklady na montáž a funkční zkoušky.

6. Celkové zhodnocení práce
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.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 01.06.2012 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


