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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce je konstrukčního typu. Cílem práce bylo navrhnout mobilní pásový
dopravník pro přepravu kusového materiálu, tato problematika je v souladu s oborem "Robotika" a
současnými požadavky průmyslu na automatizaci paletizace výrobků. Po stránce náročnosti odpovídá
požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je provedena podrobná rešerše používaných dopravníků včetně popisu a obrázků
jednotlivých typů a výrobců. Dále je specifikován požadavkový list, na základě kterého byly
navrženy dvě varianty řešení. Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta. Tato je
podrobně zpracována, doložena některými výpočty a výkresem sestavy, včetně podrobného
technického popisu jednotlivých částí navrženého mobilního dopravníku. V závěru je provedeno
zhodnocení dosažených výsledků.

3. Původnost práce
Na základě kontroly na plagiátorství, v systému "EDISON", nebyly zjištěny žádné výrazné
podobnosti s jinými pracemi, lze tedy konstatovat, že předložená diplomová práce je původní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující připomínky:
- K dodržení zásad dle FS_SME_05_003 mám pět drobných připomínek, první: seznam příloh příliš
strohý, nelze z něj vyčíst kolik je vlastně, za druhé: chybí seznam tabulek a obrázků, za třetí:
poděkování patří na závěr práce, za čtvrtá: neúplný  popis na vložené příloze „CD“ a za páté v anotaci
chybí počet stran.
- V hodnotové analýze (v tabulce č.4) není zcela jasně doloženo, jak byly určeny hodnoty „počet
voleb“ a proč jsou u sloupce pořadí čísla 1,2,3 a 5.
- V kapitole 6.4 Stanovení hlavního odporu proti pohybu pásu je odkaz na obr 22, který s daným
výpočtem nemá nic společného, pravděpodobně se jedná o obrázek 33, kde chybí popis jedné osy.
- V kapitole 6.10 Návrh pohonu je odkaz na neexistující kapitolu 5.7, ilustrační obrázek 35 je
zavádějící jelikož musí být použita převodovka s dutou hřídelí.
- V kapitole 6 chybí kontrola návrhu ložisek a zpětná kontrola parametrů použitého transportního
pásu.

5. Dotazy na studenta
1)Vysvětlete pojem „počet voleb“ a jeho stanovení, dále hodnoty ve sloupci pořadí z kapitoly
hodnotová analýza.
2)Jakým způsobem byla provedena volba koeficientu k1 ve výpočtu kapitola 6.4.
3)Jakým způsobem se bude přenášet krouticí moment na poháněcí buben, a jaké další možnosti
existují.
4)Vysvětlete proč se musí zpětně kontrolovat použitý transportní pás s vypočteným průměrem bubnu.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce je i přes výše uvedené výhrady požadované úrovni. Kladem práce je možnost
praktické použití dopravníku v reálném průmyslu. Posluchač prokázal schopnost řešit technické
problémy.
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