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1. Dosažené výsledky
Předložená bakalářská práce měla za úkol posoudit možnosti využití některého z robotů katedry pro
hasičský záchranný sbor. Úvodní část práce je věnována analýze metodických postupů při různých
typech zásahů HZS. V další části práce posluchač zabývá analýzou možností nasazení robotů
HERKULES a HARDY do některého z možných zásahů. V této části jsou specifikovány servisní
činnosti, které by roboty mohly vykonávat. Dále se posluchač zabýval úpravou rychlého zásahového
automobilu Mercedes- Benz, do kterého navrhl přepravní box pro převoz robotu HERKULES. Návrh
doložil výpočtem nákladů na pořízení RZA a dispozičním výkresem umístění robotu v RZA. V
závěru bakalářské práce, posluchač zhodnotil dosažené výsledky.

2. Problematika práce
Zadání bakalářské práce vychází z dlouhodobého zaměření katedry robototechniky na vývoj
zásahových servisních robotů a dále ze skutečnosti že student je zaměstnancem HZS, a je mu řešená
problematika blízká. Nasazení servisních robotů v rámci požárního zásahu  je velmi aktuální a svým
zaměřením odpovídá oboru "Robotika".

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač pracoval samostatně a podle potřeby využíval konzultací.

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

- V bakalářské práci se objevují pravopisné chyby.

- V některých kapitolách úvodní věta přímo navazuje na název kapitoly, např. kapitola 2.2
Týlový prostor, úvodní věta zní: "Je hranice vnější zóny..."

- V kapitole 4.1.1 Evakuace láhví, uvádí maximální teplotu 65°C, podle vyjádření dlouholeté
pracovnice HZS, toto neplatí pro všechny plyny.

- Na obrázku 27 je znázorněn robot HERKULES, na kterém jsou umístěny navržené detekční
přístroje. Pro lepší názornost by bylo vhodné pozicovat jednotlivé detekční přístroje.

- Pro najetí do robotu do RZA předpokládá posluchač nájezdovou rampu. Chybí zde návrh
průřezů nájezdové rampy.

- Ve výpočtu úhlu nájezdové rampy je chybně uvedena délka rampy.

- Ve výpočtu nákladů na pořízení RZA uvádí posluchač tři výpočty těchto nákladů, dva od
firem které oslovil a třetí který sám provedl. Náklady vypočtené firmami  tvoří dvě položky,
automobil, navržená nadstavba. Ve svém výpočtu má nadstavbu rozepsanou do jednotlivých položek.
Pro větší názornost mohl tyto položku na nadstavbu sečíst aby byla možné jednotlivé výsledky lépe
porovnat.

- V dispozičním výkresu chybí uvedení hmotnosti jednotlivých komponent v kusovníku a
celková hmotnost upraveného RZA.

-  Dále zde chybí technická data.



5. Dotazy na studenta
1) Navrhněte průřez nájezdové rampy.
2) Nakreslete správně schéma rampy, pro výpočet úhlu sklonu.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce je požadované úrovni, i přes slabou  úroveň z hlediska výpočtů,
posluchač prokázal potřebné znalosti na úrovni bakaláře.
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