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1. Dosažené výsledky
Téma bakalářské práce je konstrukčního charakteru a posluchač v ní řeší subsystém servisního robotu
pro odklízení sněhu. V úvodní části práce je provedena analýza různých prostředků pro tuto servisní
činnost. Na základě provedené analýzy byl definován požadavkový list a byly navrženy tři varianty
řešení. Dvě varianty vycházejí z principu sněhových fréz a ve třetí variantě je použit princip pluhu.
Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta, která je konstrukčně zpracována. Je
doložena potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. Součástí práce je i ekonomické zhodnocení
navržené varianty.

2. Problematika práce
Téma bakalářské práce je pokračováním diplomové práce Ing. Janeckého, ve které byly řešeny
subsystémy servisního robotu na údržbu střešních ploch. Téma práce je v souladu s oborem
"Robotika". Svou náplní a náročností odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení bakalářské práci samostatně, pravidelně využíval konzultací.

4. Formální náležitosti práce
Předložená bakalářská práce je na požadované úrovni a lze ji vytknout pouze formální nedostatky.
      - Seznam použitého značení by měl být seřazen abecedně, v pořadí latinská abeceda, řecká
abeceda.
      - V hodnotové analýze není zdůvodněno přiřazení číselných hodnot k jednotlivým kritériím.
(tab. 6)
      - Název kapitoly  5. "Dořešená vítězná varianta" není vhodný.
      - Některé obrázky, např. č 23 a24 neodpovídají zásadám technického kreslení, chybí osy.
      - Výpočty jsou uváděny u popisu jednotlivých komponent, bylo by vhodnější, kdyby výpočty
byly v samostatné kapitole.
      - Některé barevné obrázky,  představující různé uzly v řezu, jsou nesrozumitelné, bylo by
vhodné, aby bylo viditelné i šrafování, které by odlišilo jednotlivé komponenty.
      - Na výkresu sestavy chybí v některých  pohledech a detailech osy.
      - Jako problematickou vidím montáž šneku frézy do bunkru, z důvodu dosažení požadované
přesnosti výroby plechových částí.
      - Pohled "P" bych doplnil celkovou montážní kótou šneku ve smontovaném stavu.

5. Dotazy na studenta
1) Popište montáž šneku včetně jeho uložení v bunkru.
2) Jak byste předešel problémům při montáži  šneku, z důvodu nepřesné výroby bunkru.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá požadavkům kladeným na
bakalářskou práci. Posluchač prokázal, že je schopen řešit  technické problémy, a proto tuto práci
doporučuji k obhajobě.
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