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1. Dosažené výsledky
Téma bakalářské práce vychází z výrobního programu firmy DAS spol. s r. o. Cílem práce bylo
navrhnout a konstrukčně zpracovat mobilní pásový dopravník pro dopravu dílů jízdních kol ve firmě
MAXBIKE. V úvodu práce jsou analyzovány různé typy dopravníků, které se využívají v průmyslu
pro dopravu různých materiálů. Na základě zadání a provedené analýzy byl definován požadavkový
list. V další části práce jsou navrženy dvě varianty pásového dopravníku, které se od sebe odlišují
použitými materiály profilů nosné konstrukce . Pomocí vícekriteriální analýzy byla vybrána optimální
varianta. Tato varianta byla podrobně zpracována do konstrukčního řešení, včetně potřebných
výpočtů. Metodika výpočtů vychází z normy ČSN ISO 5048. Úplná výkresová dokumentace je na
přiloženém CD, ve formátu PDF. V papírové podobě je vytištěno pět výkresů. Součástí práce jsou i
pokyny pro údržbu navrženého dopravníku. V závěru je provedeno shrnutí dosažených výsledků.

2. Problematika práce
Problematika bakalářské práce vychází z konkrétního zadání firmy, která se zabývá výrobou
manipulačních a dopravních zařízení. Tyto zařízení se aplikují v robotizovaných pracovištích.
Konstrukční návrh mobilního pásového dopravníku  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 jak na
půdě školy, tak i ve firmě DAS.

4. Formální náležitosti práce
Předložená bakalářská práce je na velmi dobré úrovni a lze ji vytknout pouze následující nedostatky:
- Některá kritéria, definována ve vícekriteriální analýze mají stejnou hodnotu, což vychází z
podobnosti navržených variant. Asi by bylo vhodnější posuzovat pouze to, co obě varianty odlišuje,
tedy materiál rámu dopravníku.
-Ve výpočtové části, na stránce 36, se několikrát opakuje vysvětlení významu proměnných, je to
zbytečné.
-Požadovaný výkon na hřídeli hnacího bubnu byl vypočten 92 W, vybraný pohon má výkon 180 W,
Bylo by vhodné toto zdůvodnit.
-Ve výkresové dokumentaci, je pro lepší orientaci, vhodné uvést seznam výkresů.
- Na sestavném výkresu chybí některé osy.
-Na výkresech svařenců chybí značka opracování, není předepsaná elektroda.
-...

5. Dotazy na studenta
1)Bylo by možné aplikovat navržená kriteria pouze na varianty rámu dopravníku?
2)Zdůvodněte výběr motoru o dvojnásobném výkonu než byl vypočten.
3)Vysvětlete poznámku "vyrobit tak a naopak".

6. Celkové zhodnocení práce
Textová část bakalářské práce je na velmi dobré úrovni. Rovněž výkresová dokumentace má velmi
dobrou úroveň a  svědčí o nabyté praxi studenta v konstrukční kanceláři. Student tedy prokázal, že je
schopen samostatně řešit konstrukční úlohy. Proto doporučuji tuto práci k obhajobě.
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