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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Zadání bakalářské práce je součástí vývoje servisního robotu Ares, který je v současné 

době vyvíjen na katedře robototechniky. Zadaná problematika je vhodná pro bakalářskou 

práci. 

 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Struktura a rozsah předložené práce odpovídá zadání. Posluchač na základě analýzy 

současného stavu definoval požadavkový list a navrhl čtyři varianty efektoru pro robot 

Ares. Pomocí hodnotové analýzy vybral optimální variantu, kterou podrobně zpracoval, 

doložil výpočty a výkresem sestavy a výrobním výkresem jednoho dílu efektoru. Součástí 

práce je i výpočtová zpráva, kterou posluchač doložil jako přílohu. V závěru práce 

posluchač zhodnotil dosažené výsledky. Výsledky práce jsou použitelné pro realizaci na 

robotu Ares. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Převážná část práce je tvořena konstrukčními návrhy, výpočty a výkresovou dokumentací. 

V případě použití cizích zdrojů, jsou provedeny odkazy na použitou literaturu. Proto lze 

konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní. 
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Bakalářská práce je zpracována podle zásad vydaných fakultou. K předložené práci mám 

následující formální a věcné připomínky:  

- V požadavkovém listu není specifikován rozsah rotace efektoru.  

- V popisu jednotlivých variant bych doporučoval uvádět také kinematická schémata 

jednotlivých variant. 

- Posluchač zvolil pro pohony efektoru motory a převodovky maxon, je opravdu 

nutné použít tyto drahé pohony? 

- Odkazové čáry pozic ve výkresu sestavy by měly být ukončené značkou, většinou 

tečkou. Text koty je vhodnější dělat slabou čarou, spíše zvýraznit šipku. 

- Ve výkresu příruby chybí zakótovat zaoblení přechodových hran průměrů. 

- V kusovníku sestavy není vhodné vykazovat konkrétní materiál 

 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1) Nakreslete kinematické schéma optimální varianty. 

2) Proč byl pohon navržen použitím převodovky a motoru maxon. Určete předběžné 

nákladu na tento pohon. 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Předložená bakalářská práce je na velmi dobré úrovni. Posluchač prokázal dostatečné 

znalosti, pro řešení technických problémů v oblasti servisních robotů.  

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně 

 

V Ostravě Porubě   dne 30.5.2011   

  podpis oponenta práce  

 


