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1. Dosažené výsledky
Cílem předložené bakalářské  práce bylo navrhnout a zkonstruovat jednoduché periferní zařízení, pro
odsun odpadu vybrané technologie. V úvodu práce analyzoval posluchač různé technologie, při
kterých vzniká odpad a je potřeba jej odsunout. Pro řešení tématu bakalářské práce byla vybrána
technologie plošného tváření, rovněž byl specifikován finální výrobek, trapézový držák, pomocí
kterého se upevňuje střešní krytina ke střešní konstrukci. Na základě finálního výrobku byly navrženy
tři varianty pracoviště pro výrobu držáků. Hodnotovou analýzou byla vybraná optimální varianta.
Jako periferní zařízení byla navržena pneumatická tlačka a válečkový dopravník. Tato varianta je
podrobně zpracována, doložena potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací.  Součástí práce je
montážní postup a pokyny pro provoz a údržbu. V závěru práce je proveden výpočet nákladů na
realizaci navrženého periferního zařízení.  Práce rovněž obsahuje několik příloh. Lze tedy
konstatovat, že posluchač splnil požadavky zadání.

2. Problematika práce
Řešená problematika odpovídá zaměření bakalářského studia na oboru Robotika. Posluchač navrhl
robotizované pracoviště plošného tváření, na základě kterého řešil zadané periferní zařízení.  Zadané
téma je aktuální, vzhledem k současnému stavu v průmyslových firmách, kde se zavádí robotizace a
předpokládá se po absolventech katedry, aby byli schopni tuto problematiku řešit. Po stránce
náročnosti, předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce oboru
robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač pravidelně docházel na konzultace, na základě kterých samostatně řešil jednotlivé uzly
zadané problematiky a přicházel s vlastním řešením, která jsme na konzultacích korigovali.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce bakalářská práce odpovídá požadavkům, je přehledně členěna podle struktury
zadání.
K předložené práci mám následující připomínky:
- Úvodní část práce je příliš rozsáhlá, některé kapitoly souvisí se zadanou problematikou jen
okrajově, jako například podkapitola 4.2 Rozdělení dopravy odpadů.
- Nevím proč jsou za čísly obrázků  uvedeny dvojtečky.
- Definované požadavky , kap. 5 jsou hodně obecné a měly by být vztaženy především k polotovaru,
výrobku a odpadu.
- Z obrázku 6.4 není patrné, jak je trapézový držák umístěn.
- V tabulkách určení významnosti kritérií není správně určeno pořadí kritérií. Směrnice přímky pro
určení jednotlivých vah významnosti je zbytečně moc velká.
- Výpočet váženého indexu pro variantu č. 3 je chybný.
- V popisu válečkové dráhy je chybně uveden průměr válečků, (d=0,05 mm).
- Nerozumím větě v popisu válečkové dráhy: "Válce jsou otočné...
- kapitola 9.5 má název Výpočet rychlost a otáček dopravníku, nemělo tam být rychlosti!
- Ve výpočtu postrádám výpočet pohonu dopravníku
-Cenová kalkulace  kap. 9.7mohla být jako samostatná kapitola umístěná za za kap. 10  a 11.
Některé připomínky k výkresové dokumentaci:
 - V některých výkresech chybí osy.
- Na výrobních výkresech je poznámka " Srazit hrany 1x45°, tím je myšleno všechny? Rovněž
požadavek drsnosti na těchto výkresech je chybný.
- V dispozičním výkrese pracoviště by bylo vhodné aby lisovací zařízení bylo slabě, poněvadž není
předmětem této práce, nemělo by být ani uvedeno v kusovníku.



5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem se vypočte výkon motoru válečkové dráhy.
2) Proč byla nejvyšší  váha významností pro jednotlivá kritéria zvolena 7.
3) Jaké je správné označení drsnosti na výrobních výkresech.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce je na požadované úrovni. Nedostatky, na které v posudku upozorňuji, lze
přisoudit nezkušenosti studenta, poněvadž se zřejmě jedná o jeho první větší samostatnou práci. V
průběhu zpracování práce, student prokázal schopnost poučit se z vlastních chyb, což je základní
předpoklad pro jeho další odborný růst. Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 01.06.2015 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


