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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce vychází z potřeby firmy WHS-Handling navrhnout a konstrukčně řešit
manipulátor pro manipulaci s tyčemi kruhového průřezu. Tato problematika je v souladu s oborem
"Robotika". Po stránce náročnosti odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce se posluchač zabývá analýzou  různých typů prostředků pro manipulaci s různými
předměty.  Podle údajů se zadání projektu byl specifikován požadavkový list, na základě kterého byly
navrženy tři varianty řešení. První varianta využívá robot firmy Kuka. Další dvě varianty
předpokládají navržení manipulátoru. Jako optimální byla vybraná varianta III, která využívá
pneumatických pohonů od firmy SMC. Tato je následně optimalizována, podrobně popsána a
doložena výpočty. Součástí práce je i úplná výkresová dokumentace jak digitální tak i v papírové
formě. Vzhledem k tomu, že manipulátor byl vyroben, jsou v práci uvedeny fotografie manipulátoru a
jsou porovnány s 3D modelem 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 bakalářská práce je původní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené bakalářské práci mám následující připomínky:
- Textová část bakalářské práce je psaná netechnickým stylem, spíš připomíná slohovou práci na téma
úvaha, např.: manipulátor neboli průmyslový manipulátor, uchopovací hlavice nebo lépe chapadla,
tyč neboli hřídel, nastavitelné stavěcí nohy…
- V textu se nachází mnoho pravopisných chyb, velmi často se objevuje slůvko „dané“
- Obrázek 25 zasahuje do textu.
- Ve výpočtových částech práce se nacházejí vztahy ω=v, ε=a, nerozumím.
- Doba trvání jednotlivých operací a dráha pro jednotlivé pohyby jsou uváděny pouze jako
tc sc , bylo by vhodné jednotlivé pohyby od sebe odlišit dalším indexem
- V požadavkovém listě chybí údaj, s kolika tyčemi bude manipulováno, toto jsem objevil až na
obrázku 27.
K výkresové dokumentaci se nebudu vyjadřovat. Manipulátor byl vyroben. Výkresy zřejmě
odpovídají firemním zvyklostem a tedy i výrobním možnostem.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete vztahy ω=v, ε=a.
2) Manipulátor byl vyroben podle dokumentace, která je v této práci?
3) Jaký je Váš procentuální podíl na vyrobeném manipulátoru?
4) Jakou technologií byl vyroben, například, držák válce?

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce je i přes výše uvedené výhrady na požadované úrovni. Kladem práce je vyrobený
manipulátor. Posluchač prokázal schopnost řešit technické problémy. Proto předloženou bakalářskou
práci doporučuji k obhajobě.
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