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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce je konstrukčního charakteru. Cílem práce bylo navrhnout technologický
efektor pro mobilní robot, tato problematika je v souladu s oborem "Robotika". Po stránce náročnosti
odpovídá zadání požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je proveden jednoduchý popis  současného stavu  mobilní robotiky. Tato část je příliš
obecná, předpokládal bych, že se v ní bude posluchač rovněž zabývat různými způsoby značení. Dále
je specifikován požadavkový list, na základě kterého, byly navrženy čtyři varianty řešení. První a
druhá varianta jsou v podstatě shodné odlišují se pouze jiným uložením krokového motoru. Třetí a
čtvrtá varianta  jsou založeny na použití hliníkového profilu   firmy SAS-Automation, na němž jsou
upevněny komponenty efektoru. Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta. Tato je
podrobně zpracována, doložena některými výpočty a výkresem sestavy. V této části postrádám
technický popis navrženého efektoru. Součástí bakalářské práce je i výpočet nákladů. V závěru je
provedeno zhodnocení dosažených výsledků.

3. Původnost práce
Na základě kontroly na plagiátorství, v systému "EDISON", nebyly zjištěny žádné výrazné
podobnosti s jinými pracemi, lze tedy konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující připomínky:
      - V kapitole 4. Požadavkový list, posluchač uvádí, že byly navrženy tři varianty řešení, ve
skutečnosti jsou varianty čtyři.
      - Lineární mechanismus na obrázku 9 je nefunkční.
      - V hodnotové analýze není doloženo, jak byly určeny hodnoty kritérií u jednotlivých variant.
      - V kapitole 7.2 "Krokový motor", chybí schéma, výpočet potřebného krouticího momentu je
chybný.
      - Z obrázku 23. není zřejmé jakým způsobem je přenášen krouticí moment. Není to patrné ani
z výkresu.
      - Není patrné jakým způsobem je upevněna pozice 14, "Kryt hřídele šablony", na hřídeli.
      - Způsob seřazení pozic v kusovníku je nevhodný, uvádění materiálu v kusovníku sestavy je
nepraktické.
      - Volbu dodavatele hliníkového profilu, firmu SAS-Automation, pokládám z hlediska
realizace jako nešťastnou. Nenašel jsem její zastoupení v našem regionu.
      - Název 8. kapitoly, "Cenová kalkulace" považuji jako nevhodný, jedná se spíše o výpočet
nákladů.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete princip lineárního mechanismu, (obr. 9.).
2) Nakreslete schéma  pro výpočet potřebného krouticího momentu krokového motoru. (kap. 7.2)
3) Jakým způsobem se bude přenášet krouticí moment, (obr. 23.).

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská  práce je, i přes výše uvedené výhrady, na požadované úrovni. Kladem práce je
experimentální zjištění potřebné síly pro stlačení spreje. Posluchač  prokázal schopnost řešit
technické problémy, a proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě.
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