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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce je konstrukčního typu. Cílem práce bylo navrhnout pneumatickou upínku.
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 upínek. Dále je specifikován
požadavkový list, na základě kterého byly navrženy tři varianty řešení. Jednotlivé varianty se odlišují
kinematickou strukturou. Jako optimální byla vybraná varianta "A". Tato je podrobně popsána a
doložena výpočty čepů. V další kapitole jsou vypočteny náklady na výrobu upínky.  V další části
práce jsou uvedeny technologické postupy pro výrobu jednotlivých komponent upínky. Součástí
práce je i úplná výkresová dokumentace, jak digitální tak i v papírové formě.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:
- Nechápu smysl kapitoly 5 vložené mezi návrhy variant a hodnotovou analýzou. Bylo by vhodnější ji
umístit současně s kapitolou 8.
- Kapitolu 10 Náklady, by bylo vhodnější zařadit až za technologickými postupy.
-Některé podkapitoly jsou až ve třetí úrovni a přitom obsahují jenom dvě tři věty a jeden obrázek
nebo dva vzorce a výsledek.
- Ve výpočtové části je výpočet čepu. Postrádám schéma uložení čepu.
- V kapitole technologických postupů, v podkapitolách volba stroje, se několikrát opakuje popis
hydraulického lisu OMCN, toto stačilo uvést pouze jednou.
- Ve výkresu sestavy upínky by bylo vhodné zobrazit obě krajní polohy mechanismu.
- Řazení pozic v sestavě je nevhodné, základna má poslední pozici.
- Ve výkresu držák válce je čistý rozměr 60x60x16, polotovar 60x60x18 přičemž celková drsnost je
6,3 - existují takové polotovary s touto drsností.
- Ve výkresu čepu Ø10x30 nejsou vypnuty pomocné roviny, působí to rušivě.
- V kusovníku sestavy chybí vypsat názvy pozic 3,5,59,12.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete princip samosvornosti upínky.
2) Nakreslete schéma  pro výpočet čepu.
3) Jakým způsobem jsou zajištěny čepy proti axiálnímu  posuvu. Doložte řezem.
4) Jakým typem souboru se přenášejí data do CNC laseru.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská  práce je i přes výše uvedené výhrady na požadované úrovni. Kladem práce jsou podrobné
technologické postupy pro výrobu jednotlivých dílů upínky. Posluchač  prokázal schopnost řešit
technické problémy. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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