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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce je inovace stávajícího řešení za účelem zlepšení funkčnosti. Cílem práce
bylo navrhnout zajišťování mechanického výsuvu části opěry nohy porodní postele. Tato
problematika je v souladu s oborem "Robotika". Po stránce náročnosti předčí požadavky kladené na
bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce se posluchač zabývá analýzou stávajícího řešení. Dále je specifikován požadavkový
list, na základě kterého byly navrženy tři varianty řešení. Jednotlivé varianty se odlišují technickým
řešením vlastní aretace výsuvu. Z vícekriteriální analýzy byla jako nejvhodnější vybrána varianta
„B“, „Upravené stávající řešení“. Vybraná varianta je detailně konstrukčně zpracována, jsou
provedeny podrobné silové a pevnostní výpočty vybraných části. Cenový rozbor uvedený v závěru
práce odpovídá znalostem a možnostem posluchače. Součástí práce je i výkresová dokumentace nově
navržených dílů a sestav. V závěru je provedeno zhodnocení dosažených výsledků.

3. Původnost práce
Práce zpracovává konkrétní konstrukční uzel společnosti Borcad cz s.r.o. Podobnost s jinými pracemi
je vyloučena a lze tedy konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
• U varianty „A“ „Řešení s blokovací plynovou pružinou“ je nevhodně navržené řešení použití
plynové pružiny. Vedení výsuvné tyče v krátkém pouzdře by nezabránilo příčení tyče. Ta by pak
nevhodně namáhala plynovou pružinu.

• U vícekriteriální analýzy by bylo vhodné zařadit taky kritérium posouzení náročnosti konstrukčního
řešení na přesnost výroby a cenu daného řešení

• Vyhodnocení vícekriteriální analýzy by bylo vhodné doplnit slovním popisem výhod a nevýhod
jednotlivých řešení.

• Ve výrobních nákladech je špatně spočítaná cena na výrobu páky (tab. 15)

• V „závěru“ chybí zhodnocení výrobních nákladů v porovnání s výchozím stavem

• Ve výkrese „55_PLECH_DRZ_HREBEN_02“ chybí u dolního pohledu v řezu značka, že se jedná o
pootočený pohled

• Ve výkrese „55_PLECH_DRZ_HREBEN_02“ chybí u pohledu vpravo označení, že se jedná o
rozvin

• Ve výkrese „013_DRZAK_PLECH_SVARENEC“ je na pozici „2“ uvedena položka
„60_TROJUHELNIK“, výkres této položky však chybí, položka je pravděpodobně zakótována v
levém horním pohledu. Chybí jasné označení. Pro sériovou výrobu je to nevhodné řešení.

5. Dotazy na studenta
1.Ve variantě „A“ „Řešení s blokovací plynovou pružinou“ je zvolena plynová pružina se sílou 750
N. Jakým způsobem po odjištění budete pohybovat výsuvnou tyčí?

2.V tab. 15 jsou uvedené ceny jednotlivých technologii pro výrobu dílu. Minimálně jedná technologie



tam, však schází. Která?

3.„013_DRZAK_PLECH_SVARENEC“ – jedná se o výkres svařence. Která zásadní informace na
výkrese chybí?

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce je i přes výše uvedené výhrady na velmi vysoké úrovni. Kladně taky hodnotím
aktivní přístup posluchače v komunikaci se zadávající společnosti a schopnost nastudovat
problematiku pro posluchače nových technologii, materiálu a konstrukčních prvků.  Proto
předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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