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1. Problematika práce
Téma bakalářské práce je zaměřeno na manipulaci s plochými objekty pomocí robotů. Posluchač řeší
efektor pro manipulaci s kartonovými proklady, které se používají  například pro podkládání tabulí
plechů. Zadání práce je konstrukčního typu , návrhy efektorů robotů  jsou součástí navrhování
robotizovaných pracovišť, a proto  je toto téma  v souladu s oborem robotika.

2. Dosažené výsledky
V úvodní části práce je provedena analýza prostředků pro uchopování plochých předmětů. Poněvadž
zadání práce definuje objektem manipulace papírové kartony, byly zvoleny jako úchopné prostředky
přísavky . Na základě analýzy přísavkových efektorů byl specifikován požadavkový list.  V další
části práce jsou navrženy tři varianty řešení efektoru. První dvě varianty využívají hliníkových profilů
od firmy Habekorn. Konstrukce třetí varianty je tvořena hliníkovými trubkami. Pomocí hodnotové
analýzy byla vybrána optimální varianta. Tato je podrobně zpracována ve formě technické zprávy,
obsahuje potřebné výpočty a postup pro montáž efektoru. Součástí bakalářské práce je i výkresová
dokumentace.

3. Původnost práce
Kontrolou na plagiáty nebyla zjištěna žádná podobnost s jinými dokumenty . Lze konstatovat, že
předložená bakalářská práce je původní dílo posluchače.

4. Formální náležitosti práce
Předložená bakalářská práce je na požadované úrovni, splňuje všechny podmínky  jak po stránce
obsahové tak i grafické.

K bakalářské práci mám následující připomínky:
- V požadavkovém listu mohl být specifikován průmyslový robot, bylo by možno definovat rozměry
interfejsu.
- V hodnotové analýze není patrné, jakým způsobem posluchač hodnotil  některá kritéria jednotlivých
variant.
- U popisu navrženého řešení, je vhodné uvádět odkazy na pozice, které by měly být  v souvisejících
obrázcích, rovněž je vhodné, pro větší srozumitelnost,  v těchto obrázcích vytvářet řezy.
-  V kapitole 7.5 postrádám zatěžující schéma centrálního nosníku.
-  Kapitola 7.6 působí poněkud zmateně, je zde uveden příklad výpočtu sil působících na přísavku,
ale není zřejmé, co se s vypočtenými silami Fh Fv dále provádí. Předpokládám, že podle vypočtených
sil se volí průměr přísavky. Ten zde není uveden, pouze na sestavném výkrese.
- Závěr práce, ve kterém by mělo být zhodnocení je příliš strohé.
Některé vybrané připomínky k výkresové dokumentaci:
- Výška písma kot na sestavném výkrese neodpovídá zásadám technického kreslení. Chybí kota
průměru přísavek.
- Na některých sestavných výkresech je dvouřádkový kusovník, na podsestavě držáku přísavky je
jednořádkový.
- Pohledy na výkrese "Objímka  - horní část" neodpovídají. Chybí poloměry ohybu.
- Hodnota opracování 1,6 na výkrese příruby pro celou součást je zbytečná.

5. Dotazy na studenta
1. Nakreslete schematicky princip uchycení pomocí přísavky.
2. Nakreslete  schéma zatížení centrálního nosníku.
3. Na kterou část příruby je nutno předepsat drsnost 1,6, jaká hodnota  může být na ostatních částech?



6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce je na požadované úrovni. Posluchač prokázal schopnost tvořivé
konstrukční práce na úrovni bakaláře.  I přes uvedené připomínky doporučuji bakalářskou práci k
obhajobě.
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