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1. Dosažené výsledky
Téma bakalářské práce je zaměřeno na konstrukční řešení rotačního stolu s pohonem. V úvodní části
práce je provedena analýza různých typů pohonů, které se využívají při konstrukci těchto zařízení.
Jsou zde rovněž uvedeny i dvě aplikace otočných stolů. Dále je definován požadavkový list. Na
základě definovaných požadavků, navrhl posluchač pracoviště, ve kterém  byl aplikován otočný stůl.
Jedná se o pracoviště na automatické stáčení medu. V další části práce navrhl posluchač tři varianty
pohonu rotačního stolu. Pomocí vícekriteriální analýzy byla vybrána varianta s krokovým motorem.
Tato varianta je podrobně zpracována a je doložena výpočty. Součástí práce je i úplná výkresová
dokumentace, která je na CD ve formátech PDF a DRW. V papírové formě jsou vytištěny čtyři
výkresy.V závěrečných kapitolách práce je proveden výpočet výrobních nákladů a v samotném
závěru posluchač shrnul dosažené výsledky. Součástí práce jsou přílohy, které obsahují  výpočtu v sw
MITCalc.

2. Problematika práce
Zadání práce je konstrukčního typu. Otočné stoly se velmi často aplikují v různých robotizovaných
pracovištích. Konstrukční návrh rotačního stolu s pohonem  je tedy aktuální a odpovídá oboru
„Robotika“. Práce odpovídá jak po stránce obsahové, tak i po stránce náročnosti požadavkům
kladeným na bakalářské práce.

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

4. Formální náležitosti práce
Předložená bakalářská práce obsahuje některé technické a formální nedostatky:
- Práci se občas objevují pravopisné chyby, někdy chybí slova, věty nedávají smysl.
- Ve výpočtové části je na jedné stránce několik podkapitol, některé i ve čtvrté úrovni, což odporuje
požadavkům na zpracování DP a BP.
- Kapitolu výpočty by bylo vhodnější vložit až za popisnou část celého zařízení.
-Obrázek 7.2 Detail uložení hřídele je nesrozumitelný, není patrné jak je navrženo uložení.
- Použití pouze axiálního ložiska v první a druhé variantě je nevhodné.
- Pohledy na sestavném výkrese neodpovídají pravoúhlému promítání, chybí osy, použito nevhodné
šrafování a nevhodné řazení pozic, apod.
- Ve výkresu "Police" je uveden polotovar 6000x2000 přitom čistý rozměr je 460x 329,75.
- Ve výkresové dokumentaci je vhodné uvést, pro lepší přehled, rovněž seznam výkresů.
- V položce "Název -rozměr"  kusovníku ve výkrese samostatné součásti, uvádí čistý rozměr.
- Díl "Náboj prstenců " má nevhodný tvar.
 -...

5. Dotazy na studenta
1) Konstrukce obsahuje mnoho plechových dílů, jakou byste zvolil technologii výroby?
2) Proč je použití axiálního ložiska ve variantách 1 a 2 nevhodné?
3) Vysvětlete pohledy na sestavném výkrese?

6. Celkové zhodnocení práce
Textová část bakalářské práce je na slabší úrovni. Rovněž výkresová dokumentace obsahuje mnoho
chyb a nedostatků. Student přesto prokázal, že je schopen samostatně řešit konstrukční úlohy. Proto
doporučuji tuto práci k obhajobě.
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