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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

GIESLOVÁ, V. Dávkovač granulí pro psy: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 

Specializace Průmyslový design, 2015, 38 s. Vedoucí práce: Plchová, A. 

Cílem bakalářské práce je usnadnit člověku práci se stravováním jeho zvířecího přítele 

– psa, kdy mnohdy neodhadne množství přijímané potravy psem a dochází tak v poslední 

době velmi častému překrmování psů, což má za následky nadváhu a s ní spojené 

zdravotní problémy zejména kloubů. Dalším cílem je produkt vhodně a elegantně zařadit 

do bytového interiéru, a aby nedocházelo k uvolňování pachů ze zásobníku do volného 

prostoru. Dále bych chtěla nastínit problém se stravováním psů v útulcích a střežených 

objektech, kde každý pes potřebuje individuální množství i složení potravy. 

 

ANNOTATION OF THESIS 

GIESLOVÁ, V. dispenser granules for dogs: Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Production Machines and 

Design, Industrial Design, 2015, 38 p. Thesis head: Plchová, A. 

The aim of this thesis is to ease human work with catering its animal friend - the dog, 

which can not estimate the amount of eaten food and it leads to overfeeding of dogs which 

causes overweight which heath issues - especially the joints. Another goal is the product 

appropriately and neatly put into the home interior, and to prevent the release of odors 

from the tank into space. I would also like to outline the problem with catering dogs in 

shelters and guarded objects, where each dog needs an individual amount and composition 

of food. 
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Úvod 

Zvířatům je v poslední době věnována mnohem větší pozornost než v minulosti.  

V současné době jsou brány mnohem větší ohledy na jejich potřeby; a to je správné. Sám 

Hippokrates řekl: „Všechny živé bytosti mají stejnou duši, i když tělem se navzájem liší.“ 

Spousta lidí neví o výživě psa téměř nic. Jen málokdo má čas hlídat množství a dobu psem 

přijímané potravy. Velkým problémem ve společnosti je také překrmování psů kvůli jejich 

„psím očím“, které obměkčí srdce celé řady majitelů. V takovém případě je důležité 

navyknout psa již v raném věku pravidelnému stravování. 

V moderních bytech a domech, kdy jsou obzvláště ženy velmi citlivé na čistotu, ale 

zároveň považují obyvatelé bytu či domu svého zvířecího mazlíčka za člena rodiny, je 

třeba skloubit požadavky všech členů domácnosti. Dávkovač granulí pro pejska by měl 

sloužit podobně jako lednička pro lidi. Uchovávat jídlo, resp. granule, čerstvé, aniž by 

jejich „typická vůně“ pronikala do okolí. Je důležité, aby dávkovače vhodně a elegantně 

ladily s moderním vybavením domácností, kdy lidé dbají na estetiku a jednoduchost. 
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1 Charakteristika řešené problematiky 

 

První kapitola bakalářské práce se zabývá základními pojmy a problémy, které při 

konstruování dávkovače mohou vzniknout. 

1.1 Trávicí soustava psa 

 

Zažívací trakt psa je relativně krátký, a proto strava prochází střevem psa celkem 

rychle. Je nutné vytvořit určitý řád v krmení, aby za krátkou dobu došlo k optimálnímu 

strávení potravy. Změna trávicí soustavy trvá při krmení stejnou stravou sedm až čtrnáct 

dní. Teprve poté je strava optimálně využita a vstřebána. Toto tvrzení ovšem platí pouze v 

případě podávání stále stejného druhu krmiva a množství.  

Nejsou-li složky a poměry v krmné dávce dodržovány, nemůže dojít k přizpůsobení 

zažívacího traktu. Pes má tedy potřebu většího množství potravy a organismus není 

dostatečně zásobován potřebnými vitamíny a minerály, což má vliv zejména na kvalitu 

srsti, množství a konzistenci stolice. 

Důležitá je také technologie zpracování stravy. Zatímco stravitelnost potravy 

připravované doma je okolo 40%, stravitelnost sušeného krmiva, které je komerčně 

připravováno, je 60-80%. [7] 

1.1.1 Rozdělení výživy podle druhu psa 

 

Existují rozdílné nároky na výživu u jednotlivých psích plemen. Rozdělit výživu 

můžeme také podle množství a podle složení. Co se týče složení krmiva, lze konstatovat, 

že každé plemeno má individuální nároky na složení přijímané stravy. Bakalářská práce se 

zabývá dávkovačem granulí pro psy - budou proto opomenuty alternativní způsoby výživy, 

jako je domácí vařená strava atd. 

Mnoho výrobců granulí se již zaměřilo na tento problém a vyrábí granule „na míru“ 

pro jednotlivá plemena; na trhu tak lze najít granule pro labradorské retrívry, nebo třeba i 

pro jezevčíky a další různá plemena.  
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Granule lze rozdělit do několika skupin: 

- Granule pro štěňata 

Štěně potřebuje v období růstu velké množství energie. Některé zdroje uvádějí, že jde 

až o trojnásobek dávky pro dospělého psa. Z minerálů jsou důležité nejvíce vápník C a 

fosfor P. Granule pro štěňata se dále dělí podle velikosti plemene na:  

- granule pro štěňata malých plemen, 

- středních plemen, 

- velkých plemen, 

- obřích plemen. 

 

- Granule pro dospělé psy 

Závisí opět na druhu a velikosti plemene.  

- Granule pro starší psy (seniory) 

Zohledňují stáří psa a obsahují větší množství minerálů, zejména vápníku. Obsahují 

také látky chondroitin a glukosamin, které mají vliv na pohybový aparát psa a snižují 

opotřebení kloubů. [8] 

- Granule pro březí a kojící feny 

Březí fenky potřebují více energie a také odlišné složení stravy. Je to důležité jak 

zdraví feny, tak pro zdraví štěňat. 

Tab. 1 

Potřeba bílkovin a tuků podle AAFCO (The Association of American Feed 

Control Officials) 

 Bílkoviny [v %] Tuky [v %] 

Štěně 28 17 

Dospělý pes 18 9-15 

Aktivní pes 25 20 

Závodní saňový pes 35 50 

Kojící fena 28 8-17 
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1.2 Mechanika sypkých hmot 

 

Velmi důležitým faktorem návrhu dávkovače a jeho správné funkčnosti je vhodný 

výběr způsobu zajištění dávkování krmiva, od něhož se odvíjí další fungování dávkovače. 

V užším výběru je uvažováno o následujících dvou metodách: 

- pomocí gravitace, 

- pomocí šnekového mechanismu.  

Konečná zvolená metoda sypání je sypání pomocí gravitace. 

1.2.1 Sypání pomocí gravitace 

 

Jedná se o nejpřirozenější druh sypání, kdy je sypaná směs tlačena dolů pouze pomocí 

gravitační síly. Aby docházelo k plynulému sypání, je potřeba znát minimální sypný úhel, 

který se určí experimentálně.  

1.3 Působení vlhkosti na krmivo 

 

Vlhkost, a především vlhkost zvýšená, je sama o sobě spojena s tvorbou plísní. 

Samotné granule obsahují určité množství vlhkosti, obvykle do 10%. Vyšší vlhkost 

znamená vyšší riziko vzniku plísní. Je nutné brát na vědomí také vlhkost okolního 

vzduchu, proto by měla být krmná směs uzavřena v určité nádobě (v našem případě 

zásobníku), která bude vlhkost regulovat a v ideálním případě jí bude zabraňovat. Toho je 

možno dosáhnout použitím pohlcovače vlhkosti nebo jiných přípravků. 
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2 Průzkum trhu 

 

V kapitole jsou zmíněny některé současné dávkovače granulí na českém, ale i 

zahraničním trhu včetně hodnocení jednotlivých krmných zařízení. 

Dle rešerše různých produktů zaměřených tímto směrem lze dávkovače na trhu také 

dělit následovně: 

 

2.1 Současné dávkovače 

 

Obr. 1 Dávkovač DuoMax [2] 

 

DuoMax 

Výrobce: Karlie  

Zásobník na krmivo o hmotnosti 5 kg, 

možnost regulovat krmné dávky. Dávkuje i 

vodu. Vhodné spíše pro střední a menší 

plemena psů. Materiál: plast. Cena: 24,99 € 

  

Dělení 
dávkovačů 

Materiál 

Plast Ostatní 

Funkce 

Horizontální Vertikální 

Dávkování 

Digitální Manuální 
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AF 108 

Výrobce: Qpets 

Tento typ je vhodný až na 6 dávek 

krmiva. Umožňuje také majiteli nahrát 

krátkou osobní zprávu pro psa. Funkce je 

horizontální.

 Obr. 2 Dávkovač AF 108 [5] 

 

 

 

Obr. 3 Pohled na dávkovač TX1 [3] 

TX1 

Výrobce: Trixie 

Obsah 300 ml, není vhodné pro velká 

plemena, materiál plast. Jen jedna dávka 

krmiva. Na baterie. V nabídce také TX2 – 

zdvojená TX1, tudíž 2 dávky krmiva. 

 

 

 

 

Obr. 4 Dávkovač Le Bistro [4] 

 

Le Bistro 

Výrobce: Petmate 

Objem 5 liber – asi 2,2 kg. Vhodné opět 

pro menší plemena psů. Automatický, 

digitální nastavení množství granulí. Výrobce 

nabízí také větší dávkovač o objemu 10 liber. 
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Obr. 5 Dávkovač Azimut [6] 

 

Azimut 5500 

Výrobce: Ferplast 

Materiál: plast. Vhodný pro dávkování 

krmiva i vody. Objem 5,5 l – spíše pro menší 

a středně velká plemena psů. 

 

 

 

2.2 Zhodnocení a cíle práce 

 

Na současném trhu je řada dávkovačů krmiva jak pro psy, tak pro ostatní zvířata. 

Dávkovače mají různé funkce, od základních až po nadstandardní – dávkují krom krmiva i 

vodu, obsahují všelijaké fontánky, umožňují nahrávat majitelům vzkazy. Velké množství 

produktů však je (dle názoru autorky práce) svým vzezřením nevhodné do moderně 

zařízených bytů a pro esteticky smýšlející osoby. Proto jsou hlavní cíle této bakalářské 

práce následující: 

 redesignovat  vzhled klasických dávkovačů; 

 optimalizovat příjem potravy psem; 

 usnadnit lidem starost o domácí zvíře; 

Dalším cílem práce je také navrhnout produkt, který by mohl být využit i ve psích 

útulcích, kde by následně čas, který je nyní věnován pouze vyměřování a podávání krmné 

směsi, mohl být využit efektivněji, například se více věnovat samotnému psovi. 
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3 Návrhy řešení problematiky 

 

Tato kapitola je zaměřena na vlastní návrhy řešení dávkovače krmné směsi pro psy, 

hodnocení z hlediska designu, technologičnosti konstrukce a funkčnosti. Nutno však 

podotknout, že k níže vypsaným návrhům vedla dlouhá cesta, kdy byly prvotní návrhy 

znovu a znovu přepracovávány (viz obrázek 6) až do podoby nynějších návrhů, jež splňují 

cíle a představy, které byly stanoveny na začátku. 

 

Obr. 6 Skici a první návrhy 
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3.1 Návrh dávkovače č. 1 

 

Jedná se o dávkovač složený z několika součástí, které lze rozdělit do následujících 

kategorií: 

Elektronické součástky:  

- snímač váhy 

- časovač 

- reproduktory 

- baterie 

- digitální ovládací panel 

Mechanické součástky: 

- plastový zásobník 

- výsuvný uzávěr 

- miska z nerezu 

- uzávěr na misku 

- gumová podložka 

- ostatní drobné součástky (šroubky, matice, …) 

3.1.1 Funkčnost mechanismu 

 

Při novém doplnění zásobníku jsou automaticky zváženy granule v zásobníku.  

Následující krmné dávky poté budou odečítány od hmotnosti, která byla zjištěna na 

začátku. 

Zařízení pracuje na principu gravitace, kdy se krmná dávka sype nepřetržitě do misky 

a v případě, že je-li miska plná, granule se již nesypou (jednoduše jim to uzávěr na misku 

nedovoluje). Velikost otvoru pro sypání granulí je nutno zvolit dostatečně malou, avšak 

zároveň optimálně velkou s ohledem na velikost granulí, aby docházelo k plynulému 

sypání. 

Přednastaví-li si majitel, že pes bude krmen jedenkrát denně například v 8:00 hod. 

dávkou o hmotnosti 300 g, pak se v tento čas otevře uzávěr na misce a zvukový signál dá 

psovi znamení, že je čas krmení. A následně pokud se celková hmotnost krmiva sníží o 

oněch 300 g, přijde od snímače hmotnosti signál k uzávěru, aby došlo k uzavření misky. 
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Další otevření misky nastane až následující den. Průběžně musí být majitelem 

kontrolována hmotnost granulí, aby neklesla pod 1 minimální krmnou dávku.   

Nastane-li případ, že pes svoji porci jídla nesní v nastavený čas, miska zůstane 

otevřená tak dlouho, dokud z ní krmná dávka 300 g jednoduše neubude. Pes má tedy na 

snězení krmiva dostatek času a záleží jen na něm, jestli svoji porci sní za 5 minut nebo za 

hodinu. 
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3.1.2 Skici návrhu č. 1 

 

 

Obr. 7 Varianta č. 1 

 

 

Obr. 8 Varianta č. 1
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3.2 Návrh dávkovače č. 2 

 

Druhý návrh je řešen obdobně jako návrh první. Rozdíl se týká především v principu 

dávkování a podávání samotné krmné směsi. 

3.2.1 Princip řešení 

 

Dávkovač obsahuje navíc kromě snímače váhy, časovače a dalších nezbytných 

součástí také miniaturní elektromagnet. Ten slouží ke spojení se s magnetem na spodní 

části misky, která se pohybuje vertikálně pomocí vodících lišt, a sice o výšku, jež se rovná 

výšce mezery, kterou jsou sypány granule, viz obrázek zjednodušeného náčrtu č. 9. 

Nastaví-li si majitel, že pes dostane svou obvyklou dávku v 18:00, pak dojde v 18:00 k 

sepnutí elektromagnetu a miska se posune směrem dolů. Následně dojde k nasypání 

předem nastaveného množství krmiva, například 300 g. Po překročení tohoto limitu 

dostane elektromagnet impulz od snímače váhy a dojde k jeho vypnutí. Miska s granulemi 

se důsledkem toho vysune nad hranici otvoru pro sypání a tím je celý dávkovací proces u 

konce. 

Aby se předešlo sypání granulí i pod misku (v případě, když je miska nahoře), jsou 

okraje misky lemovány nepropustným materiálem až k jejímu dnu, viz detailněji obr. 11. 

 

Obr. 9 Zjednodušený náčrt 
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Podrobnější náčrt mechanismu: 

 

Obr. 10 Princip dávkování část 1 

- Případ na obrázku č. 10, kdy 

nastává čas krmení a 

elektromagnet je spuštěn. Snímač 

váhy detekuje přednastavené 

množství granulí majitelem psa. 

Jakmile dojde k nasypání toho 

odpovídajícího  množství, snímač 

váhy vyšle impulz a 

elektromagnet se vypne. 

 

Obr. 11 Princip dávkování část 2 

 

- pružiny, které byly doposud 

stlačeny, teď napomáhají misce 

s obsahem krmiva vystoupat o 

dostatečně velkou vzdálenost, aby 

bylo zabráněno dalšímu sypání. 

Signalizace následně dává psovi 

najevo, že krmení je připraveno.
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3.2.2 Skici návrhu č. 2 

 

 

Obr. 12 Otevřený dávkovač – připraven pro novou dávku granulí 

 

 

Obr. 13 Celkový pohled na dávkovač 
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3.3 Návrh dávkovače č. 3 

 

Výjimečnost dávkovače č. 3 spočívá hlavně v možnosti jeho využití v různých 

sběrných zařízeních pro zatoulaná zvířata – v útulcích. Od výrobku se očekává, že výrazně 

ulehčí svou funkcí práci zaměstnancům útulku a zefektivní krmení v pravidelných 

intervalech. 

Nejdůležitějším prvkem dávkovače je možnost nastavení specifických potřeb daného 

psa. Zaměstnanec útulku má přesný přehled o potřebách psa – především o složení krmiva 

a velikosti krmné dávky, neboť, jak je zmíněno v první kapitole, každý pes má vlastní 

nároky na množství a složení stravy. Je nutné brát v úvahu také fakt, že do útulků přichází i 

psi podvyživení a nějakým způsobem zanedbávaní a potřebují tak krmnou dávku s větší 

výživovou hodnotou. 

Mnohem větší problém skýtá skutečnost, zdali se v útulcích najdou peníze potřebné na 

nákup těchto zařízení; útulky mají mnohdy problém s vlastní existencí. Možnost vyřešení 

tohoto problému je následující. Konstrukčně musí být dávkovač velmi jednoduchý, spíše 

manuální než automatický a bez zbytečných funkcí, které konstrukci dávkovače 

zesložiťují. 

U tohoto typu dávkovače je kladen důraz především na jeho pořizovací cenu a design 

je tedy až druhořadý. Je také nutné brát v úvahu, že v útulcích přijde pracovník do styku i 

s vystrašenými zvířaty, která se bojí lidí. Je tedy krajně nevhodné řešit signalizaci času 

krmení zvukovým či jiným signálem. 

 

Obr. 14 Varianta dávkovače pro útulky 

1. Ovládací manuální tlačítko 

2. Ukazatel hmotnosti 

3. Prostor na informační štítek o psovi  
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4 Technologie výroby 

 

Následující kapitola je zaměřena na výrobní postup dávkovače, výrobu jeho hlavních 

součástí. Zmíněny jsou také materiály, z nichž se zařízení skládá. 

Technologie výroby je velmi důležitým prvkem ve firmě a to jak pro sériovou výrobu, 

tak i pro výrobu tzv. na zakázku. Dobře navrhnutá technologie výroby ušetří především 

čas, od něhož se odvíjí možnost větší produktivity a tím i vyšších zisků. 

Konstruktér a designér musí při své práci respektovat technologii výroby. [11]  

4.1 Použitý materiál 

 

Volba materiálu je velmi důležitá. Správný materiál zajistí požadovanou funkci 

výrobku, ovlivní jeho životnost a v neposlední řadě i cenu. Dávkovač je složen převážně ze 

dvou základních materiálů: oceli a plastu.  

4.1.1 Ocel 

 

Ocel patří mezi nejpoužívanější materiály ve strojírenství, hmotnostní podíl železa Fe 

je zde jednoznačně vyšší než u ostatních prvků, obsahuje také uhlík C (méně než 2 %) a 

ostatní prvky. 

V případě některých součástí dávkovače (především miska) je zvolena ocel 

korozivzdorná z důvodu delší životnosti a snadnější údržby. Všechny ocelové části 

dávkovače jsou vyrobeny tvářením. 

4.1.2 Plast 

 

Plasty patří mezi jedny z nejpoužívanějších materiálů v dnešní době. Pod názvem 

plasty je skryta řada polymerních materiálů, jedná se o organickou látku – syntetickou i 

polosyntetickou (tzv. bioplasty). Většina z nich je tvarovatelná a mají i další výhody např. 

chemická odolnost, nízká hustota, jednotnost struktury a jsou také dobře zpracovatelné. 

Dnes se plasty používají ve většině odvětvích průmyslu. [12] 

V dávkovači je plast zastoupen nejvíce. Celý kryt zásobníku i misky, vnitřní součásti 

mechanismu i uzávěr, to vše je vyrobeno z plastu typu PE 300 (HD).  
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5 Finální řešení 

 

Zde, v této kapitole, je vybrán návrh, který bude i nadále zpracováván. Tím finálním 

návrhem je návrh č. 2 (viz obr. č. 12 a obr. č. 13) a to především z následujících důvodů. 

- je konstrukčně jednodušší než další navrhované varianty,  

- konstrukční řešení dávkovače neumožňuje, aby se pes dostal ke zbývajícím 

granulím v zásobníku,  

- hladké tvary jsou optimální z hlediska údržby, 

- dávkovač umožní díky pohlcovači pachů ideální umístění do domácnosti.  

5.1 Vizualizace 

 

 

Obr. 15 Vizualizace celkového pohledu 
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Obr. 16 Pohled zepředu 

 

Obr. 17 Vizualizace dávkovače s otevřeným násypným krytem 
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Obr. 18 Pohled do vnitřku dávkovače 
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5.2 Produkt a jeho použití 

5.2.1 Údržba stroje 

 

Produkt obsahuje nerezovou misku, kterou je vhodné pravidelně umývat, aby 

nedocházelo k přemnožení bakterií, které jsou škodlivé pro zdraví psa. Stěny zásobníku 

jsou navrženy z kluzkého materiálu, aby se předešlo hromadění drobných úlomků z krmiva 

a jejich následného hnití vlivem tření o stěny zásobníku. Po každém úplném vyprázdnění 

zásobníku je vhodné vytřít jej vlhkou utěrkou a následně nechat vyschnout. 

5.2.2 Varianty produktu 

 

Primárně by se měl produkt zaměřit zejména na dobrou viditelnost pro psa, který 

vnímá barvy odlišně než člověk. Zatímco člověk umí rozlišit všechny barvy spektra, u psů 

tomu tak není. Pes vnímá barvy zelená – žlutá – oranžová – červená jako jedinou barvu, 

kdežto kombinaci barev modrá – fialová jako barvu druhou a obě tyto barvy dokáže rozlišit 

od černobílé kombinace. Důkladněji však tyto barvy nerozlišuje. Závěr tedy zní, že pes 

vidí svět dvoubarevně. Pro lepší pochopení viz obrázek č. 19. [13] 

 

 

 

Obr. 19 Spektrum 
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Produkt by měl obsahovat obě barvy, jež vnímá pes, aby byl dávkovač pro psa dobře 

rozeznatelný a viditelný. Proto jsou navrhnuty tyto barevné kombinace: 

- žluto – modrá 

- fialovo – zelená 

- oranžovo – černá 

- červeno – bílá 

Z těchto kombinací bude produkt sekundárně zaměřen na člověka a jeho vnímání 

barev a soulad s okolním prostorem. 

 

Výrobek je rozdělen na velikostní varianty podle množství krmné směsi: 

- dávkovač pro maximální hmotnost 4 kg krmné směsi 

- dávkovač pro maximální hmotnost 8 kg krmné směsi 

 

Každá z variant odpovídá vlastnímu dimenzování rozměrů. Dimenzování výrobku 

závisí na dvou kritériích, kterými jsou:  

- objem zásobníku,  

- průměr misky.  

Všechny ostatní rozměry se odvíjí od těchto klíčových rozměrů. Nejvhodnější tvar 

zásobníku je parabolický. Tvar misky je konvexní; oproti jiným miskám na trhu, které jsou 

s rovnou podstavou, je tento návrh odůvodněn následovně: pes má lepší přístup ke 

granulím a nebude je muset „lovit“ z okrajů misky a pro člověka je také tento tvar spojen 

se snadnější údržbou a mytím. 

Dávkovač je napájen standardně elektronicky. 
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5.3 Technické výpočty 

5.3.1 Výpočet čepu 

 

Je proveden výpočet čepu namáhaného na ohyb. 

 

Obr. 20 Schéma výpočtu 

 

Doporučené rozměry čepového spoje: 

a  (1.5 – 1.7)·d; 

b  (0.3 – 0.5)·a; [14] 

Rozměry počítaného čepu: 

d = 16 mm 

b = 10 mm 

a = 30 mm 

F = 80 N 

KSb, KSp ... provozní koeficienty v rozmezí hodnot 1 až 3.  

 

Ohybové napětí čepu: 
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Smykové napětí čepu: 

      
   

    
        

    
    

     
          

Tlak v táhle: 

       
 

   
        

     
  

     
          

Tlak ve vidlici:  

       
 

     
        

     
  

       
         

 

5.3.2 MKP analýza 

 

V programu Autodesk Inventor byla provedena MKP analýza na základě faktu, že 

uzávěr dávkovače bude zatěžován při sypání granulí do zásobníku. V úvahu je bráno 

maximální možné zatížení, tedy případ, kdy je pytel s granulemi opřen o uzávěr, viz 

obrázek č. 21. 

 

Obr. 21 Schéma analýzy 
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Je zjištěno, že 8 kg se zhruba rovná síle o velikosti 78,5 N. Tato hodnota je nastavena 

jako výchozí při výpočtu MKP analýzy. Na obrázku č. 22 je patrné působení síly.  

 

Obr. 22 Způsob zatížení 

 

Obr. 23 Analýza 
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Z obrázku č. 24 je jasně vidět, že největší napětí je rovno 0,16 MPa. 

 

Obr. 24 Výsledek MKP analýzy 
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6 Závěr  

 

Tato bakalářská práce se zabývala problémem strojů na podávání krmné směsi pro psy 

– tzv. dávkovačů. Byla provedena rešerše na dnešní typy dávkovačů a z ní byly stanoveny 

hlavní cíle této práce. Vzniklo mnoho náčrtů a myšlenek, pomocí kterých bylo dosaženo 

finálních výsledků – jak ve skicách, tak i ve vizualizacích, které jsou umožněny moderními 

počítačovými softwary. Na základě výsledků však bylo zjištěno, že žádná práce není 

definitivní a vždy je co vylepšovat – ať se to týká designu nebo konstrukce. 

Byl proveden výpočet čepového spojení a také analýza MKP, která byla uskutečněna 

v programu Autodesk Inventor. Výsledky výpočtů (především MKP analýza) jsou sice 

orientační, ale i přesto je možné si udělat obrázek o tom, jaké síly a napětí v navrhovaném 

produktu působí a kde je jejich působení největší. 

Finální řešení bakalářské práce je uspokojivé a to jak z hlediska stanovených cílů na 

začátku práce, tak i z dojmů na jejím konci. 
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