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1. Dosažené výsledky
V úvodní části práce je provedena analýza různých typů manipulačních ramen a jejich pohonů. Na
základě této analýzy je specifikován požadavkový list a jsou navrženy tři varianty řešení.  Pomocí
hodnotové analýzy je vybraná optimální varianta, která je dále podrobně zpracována. Jak bylo
požadováno zadáním, jsou pro pohony většiny kloubů použity lineární aktuátory. Jejich aplikace
umožní zvýšit nosnost manipulačního subsystému na 20 ÷ 25kg, což je srovnatelné s některými
pyrotechnickými roboty. Navržená varianta je doložena potřebnými výpočty a výkresovou
dokumentací. V závěru je provedeno ekonomické zhodnocení navržené varianty.

2. Problematika práce
Téma diplomové práce je konstrukčního charakteru, řeší problematiku manipulačního subsystému
servisního robotu.Téma vychází z dlouhodobého záměru katedry robototechniky, který je směřován
na vývoj servisních zásahových robotů. Jedním z největších problémů je nosnost manipulačního
subsystému, což je to dáno použitím pohonů. Proto je zadání zaměřeno na aplikaci lineárních
aktuátorů, které by výrazně zvýšily nosnost manipulační nadstavby a tím i by se rozšířila možnost
jejiho použití. Téma diplomové práce je tedy aktuální a jeho řešení je přínosem pro obor robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení diplomové práci samostatně, pravidelně využíval konzultací, a
přicházel se zajímavými způsoby řešení.

4. Formální náležitosti práce
K diplomové práci nemám zásadních výhrad, pouze drobné připomínky:

- V kapitole 7.4 není  vysvětlen způsob upevnění rozpěrných válečků, varianty upevnění jsou
objasněny až v příloze.

- Rozmístění pohledů na některých výkresech neodpovídá pravoúhlému promítání podle ISO.

- V kapitole 8.7 je překlep ve slově jeden (jedem).

-V kapitole ověření  zatížení ramene,aplikací inverzní úlohy,mohl diplomant zobrazit i průběhů sil  a
momentů v jednotlivých pohonech.

-Deformace ramene I., cca 2mm,  i když pro zátěž 25 kg, je podle mého názoru velká.

5. Dotazy na studenta
1) Mohl byste zobrazit průběhy momentů a sil u pohonů při inverzní úloze?

2) Jakým způsobem budete řešit poddimenzované části konstrukce

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce má velni vysokou úroveň a po dopracování výkresové dokumentace je navržené
řešení vhodné pro realizaci na robotu Ares. Diplomant prokázal schopnost řešit složité technické
problémy, a proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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