
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: prof. Dr. Ing. Petr Novák
Vedoucí bakalářské práce: prof. Dr. Ing. Petr Novák
Oponenti: Ing. Petr Kopec, Ph.D.
Téma: Kinematika  a pohybový subsystém mobilního robotu
Verze ZP: 2
Student: Bc. Ondřej Neděla

1. Dosažené výsledky
Student navrhnul podvozek mobilního robotu s vyšší průchodností, včetně pohonného subsystému a
jeho dimenzování. Výstupem této bakalářské práce je 3D model včetně výrobních výkresů. Téma
práce je aktuální.

Práce má několik nedostatků - např. na obr.10, str.19 není zřejmý princip (v textu komentováno
nedostatečně) kinematické vazby mezi levou a pravou částí podvozku.
Práce obsahuje dále řadu gramatických chyb - např. v popisu obrázku č.17 na str.14 "Kloubově
připevněná končetiny, které má rozsah pohybu 180°". Tyto vazby nastolují otázky, zda byl student
tak nepozorný, nebo použil strojového překladu...?
Dále - na str. 17 místo typ je použito tip.
 Využití výsledků této práce je v dalším rozpracování - zejména vhodný senzorický a řídicí
subsystém.

2. Problematika práce
Práce se zabývá návrhem podvozku mobilního robotu s důrazem na vyšší terénní průchodnost pro
amatérské robotické soutěže typu Roboorienteering apod. Náročnost zadání řešené problematiky byla
vyšší.

3. Přístup studenta k řešení práce
Autor konzultoval ne zcela pravidelně a dostatečně.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje překlepy i gramatické chyby. Rovněž je slabší technické vyjadřování se v textu a z
toho plynoucí nejednoznačnost.

5. Dotazy na studenta
1. Na straně 17. v popisu varianty č.1 uvádíte: "kolo pro přenos krouticího momentu tvarovým
stykem" - co tím myslíte?
2. Na str.29 a 30 je popsáno použití pružné spojky. Jak bude v sestavě držet?
3. Dimenzování motorů počítá s celkovou hmotností 10kg, přičemž požadovaná nosnost je 10kg.
Můžete vysvětlit tento rozpor?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce obsahuje řadu chyb a nedostatků, jak byly zmíněny výše v textu.

Práci i přes výše uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě s tím, že předpokládám pečlivě
připravené a správné odpovědi na předložené dotazy.
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