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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází z potřeby navrhnout pro pásový robot Ares manipulační subsystém,
který by umožnil jeho možné nasazení jako pyrotechnický robot. Vzhledem k neustálé hrozbě
teroristických útoků,  je toto téma velmi aktuální. Zadané téma odpovídá rozsahu diplomových prací.

2. Dosažené výsledky
Úvodní část  diplomové práce tvoří analýza zásahových servisních robotů. Na základě této analýzy je
specifikován požadavkový list. Dále jsou navrženy tři varianty řešení manipulačního ramene.
Aplikací hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta, která ovšem není podrobně zpracována,
je zde prezentováno pouze 5 obrázků s minimálním popisem. Dále je zde soupis zakoupených
komponent   V závěru provedl diplomant zhodnocení dosažených výsledků. Práce je doložena
výkresovou dokumentací, která jako jediná je na  vyhovující úrovni. Jako příloha je součástí práce
výpočtová zpráva.

3. Původnost práce
Podle kontroly na plagiáty obsahuje předložená práce více než 10 možných shod s různými zdroji,
které nejsou uvedeny v seznamu použité literatury.

4. Formální náležitosti práce
Předložená diplomová práce nesplňuje některé zásady pro vypracování diplomových prací:

- Není dodržen minimální počet stran 45.

- Chybí seznam použitých značek a symbolů.

K diplomové práci mám dále následující připomínky:

- V analýze současného stavu, nejsou uvedené technické údaje vybraných robotů, pouze u
některých a to nedostatečně.

- Na obrázku 2.8.1 není robot Telefax ale Telemax.

- Koncepční návrhy jednotlivých variant neobsahují technický popis.

- Kapitola 6 výběr optimální varianty, obsahuje podkapitolu teoretická část, kde diplomant
popisuje princip hodnotové analýzy. tato podkapitola je v práci zbytečná.

- jak jsem již výše uvedl diplomová práce neobsahuje technický popis optimální varianty.

- Výpočtová zpráva neobsahuje výpočty pohonů jednotlivých kloubů.

- Výkres sestavy ramene neobsahuje ani jednu kotu.

- Ve výkresech se vyskytují nezvyklé měřítka řezů 5:4, 4:1

5. Dotazy na studenta
Vzhledem k tomu, že práci nedoporučuji k obhajobě nemám k diplomantovi žádnou otázku.



6. Celkové zhodnocení práce
Výhrady, které mám k odevzdané práci jsou tak zásadní, nedoporučuji diplomovou práci k obhajobě.

nevyhovělCelkové hodnocení:

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


