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1. Dosažené výsledky
Obsah bakalářské práce odpovídá bodům zadání. Úkolem posluchače bylo zkonstruovat gravitační
šikmý dopravník. V úvodní části práce je provedena analýza již existujících gravitačních dopravníků.
Na základě této analýzy vypracoval posluchač požadavkový list. Jako objekt  manipulace byla
zvolena plastová přepravka o celkové hmotnosti 30 kg. Dále byly navrženy tři varianty válečkových
dopravníků se stavitelným úhlem sklonu. Jednotlivé varianty se od sebe odlišují způsobem nastavení
potřebného sklonu dopravníku. Pomocí kriteriální analýzy byla vybraná optimální varianta, která je
podrobně zpracovaná. Tato varianta je doložena potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací.
Celková sestava je doložena v papírové formě, ostatní výkresy jsou v digitální formě ve formátu PDF
umístěné na přiloženém CD, zde je rovněž umístěna textová část diplomové práce a úplný 3D model
dopravníku, vytvořený v systému Creo Parametric.

2. Problematika práce
Předložená bakalářská práce je zaměřena do oblasti konstrukce periferních zařízení robotizovaných
pracovišť.  V současné době rozvoje robotizace je konstrukce periferních zařízení nejčastějším
úkolem konstruktéra nebo projektanta, při návrhu RTP. Proto je téma této práce aktuální a svým
obsahem a náročnosti odpovídá předpokládaným znalostem posluchače bakalářského studia.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně, pravidelně se zúčastňoval společných
konzultací. Samostatně řešil  vzniklé technické problémy.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce bakalářská práce je v souladu s požadavky kladené na bakalářské práce. Struktura
práce odpovídá zadání . Bakalářské práce je na velmi dobré grafické a gramatické úrovni. Občas se
objevují drobné pravopisné chyby. Bakalářské práci lze vytknout pouze následující  nedostatky:

- Posluchač neodevzdal, na přiloženém CD, text bakalářské práce ve formátu MSWord, pouze ve
formátu PDF.

- V úvodní větě popisu první varianty posluchač uvádí, že byl navržen dopravník o délce 1 metru, což
nekoresponduje s obrázkem č.8.

-Vicekriteriální analýza je pouze subjektivní dojem posluchače. Není patrné jak byly jednotlivá
kritéria hodnocena, rovněž není patrné jak byly hodnoceny jednotlivé varianty.

- Z obrázku 23 svařence patky, jsou naznačeny svary po celé délce, bylo by vhodné zvážit, jestli by
nestačily svary přerušované.

-Upevnění válce k dopravníku, obr. 25, není vhodné, není patrné jak se bude nastavovat požadovaný
sklon dopravníku.

- Při výpočtu síly v pístu, by bylo vhodné uvést maximální sílu na píst válce.

- Na výkrese sestavy není zakótovaná rozteč válečků.

- Ve výkresu úhelníku jsou zobrazeny tangenciální hrany silně.

- Výkresy úprav profilů nejsou stejného stylu, pro tento typ průřezů je vhodné použít zjednodušené
reprezentace.



- Ve  výkresu válce, postrádám řez uložením pístnice válce.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete postup výběru optimální varianty.

2) Popište, jak bude prováděna změna sklonu dopravníku.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce. Posluchač
prokázal schopnost řešit konstrukční problémy, proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
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