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1. Dosažené výsledky
Předložená diplomová práce řeší robotické subsystémy údržby střešních ploch. V úvodní části práce
je proveden rozbor různých typů střech a problematiky jejich údržby. Součástí rozboru je výčet
různých servisních robotů, které jsou nasazovány na tyto činnosti. Na základě tohoto rozboru byl
specifikován požadavkový list, jak pro podvozek servisního robotu, tak i pro různé nadstavce pro
odklízení sněhu a čištění povrchu. Dále byly navrženy dvě varianty řešení podvozku a několik variant
řešení servisních nadstavců. Hodnotovou analýzou byly vybrány optimální varianty, které jsou v další
části práce podrobně zpracovány. Vybraná varianta podvozku vychází z již ověřené koncepce robotu
ARES. Na navržený robot je zkonstruován mechanismus, na který je možno upevnit nadstavby pro
odklízení sněhu nebo čištění střech, které jsou řešeny v další části práce. Tato část práce obsahuje
rovněž potřebné výpočty a výkresovou dokumentaci. Doložené přílohy obsahují  výpočty dílů
navržených konstrukcí, výpočet nákladů na výrobu a montáž a katalogové listy nakupovaných
komponent. V závěru je provedeno celkové zhodnocení.

2. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází z dlouhodobého záměru katedry robototechniky, zabývat se
vývojem různých typů servisních robotů. Téma  je proto aktuální a svým obsahem odpovídá oboru
"Robotika".

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval samostatně a podle potřeby využíval konzultací. O aktivním a samostatném
přístupu k řešení zadané problematiky svědčí velký rozsah předložené diplomové práce.

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

- Seznam použitého značení neodpovídá doporučení.

- V textu se občas objevují pravopisní chyby.

- V požadavkovém listu pro sněhovou frézu chybí údaj o maximální výšce sněhové vrstvy.

- Ve výpočtu pohonu sněhové frézy se objevuje koeficient plnění "i", není vysvětleno co znamená.
Dále zde není uvažován odpor třením mezi šnekem a sněhem.

- Princip připojení a odpojení nástavců na obrázku 38 není úplně jasný, hlavně odjištění nástavby.

- Není patrné, jak je zajištěn přívod vody na oplachování střechy. Nádoba o objemu 1litr je pouze na
čisticí přípravek.

- Problematické je použití motoru a převodovky maxon pro pohon nástaveb.

- Položky kusovníku ve výkresu pásového servisního robotu jsou nevhodně řazeny.

- V technických datech robotu je nutno uvést minimální únosnost střechy a maximální sklon,  na
kterou je navržený systém možno použít.

- Název výkresu "Hnací pohon" je nevhodný, když je něco hnací asi to bude pohon.



- Ve výkresech se zuby ozubených kol nezobrazují.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem bude převedena voda na oplachování střechy.

2) Vysvětlete jakým způsobem se budou odjišťovat nástavby z podvozku.

3) Vysvětlete výpočet pohonu frézy.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je na požadované úrovni. Poněvadž je velmi rozsáhlá, daly by se
vytknout další nedostatky, ale ani ty výše uvedené a ani ty neuvedené, nesnižují hodnotu diplomové
práce. Diplomant zvládl zadanou  problematiku a prokázal potřebné odborné schopnosti a znalosti
pro řešení technických problémů. Proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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