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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce je konstrukčního typu. Cílem práce bylo navrhnout efektor pro utahování
šroubů spolupracujícím robotem. Současný stav vývoje robotiky je směřován do nasazení
spolupracujících robotů. 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 aplikací spolupracujících robotů v různých pracovištích a je zde
provedeno porovnání parametrů stávajícího robotu Mitsubichi, který je k dispozici na centru robotiky
s robotem UR5. Dále je specifikován požadavkový list, na základě kterého byly navrženy dvě
varianty řešení efektoru. Jednotlivé varianty se odlišují způsobem vyvození a dodržení potřebného
utahovacího momentu. Jako optimální byla vybraná varianta "B".Tato je podrobně popsána a
doložena některými výpočty . V závěrečné části je uveden montážní postup navrženého efektoru.
Součástí práce je i částečná 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
Předložená práce je požadované úrovni. Velmi zdařilá je kapitola 4, výběr optimální varianty, kdy
posluchač využil spolužáky k hodnocení významností zvolených kritérií.
K předložené bakalářské práci mám následující připomínky:

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

- V tabulce č. 2 postrádám parametr maximální dosah obou robotů.

- Z popisu vybrané varianty ani z výkresové dokumentace není zřejmé, jakým způsobem budou v
efektoru upevněny nástavce pro momentový klíč.

- Výkresová dokumentace není úplná, je složité posoudit reálnost konstrukce.

- U výpočtů těsných per, by bylo vhodné uvést schémata.

-Sestavný výkres efektoru je nevhodně členěn. Bylo by vhodné jej koncipovat do jednotlivých
podsestav podle montáže. Ve výkresu chybí funkční kóty. Není patrné co je nárys, jak je veden řez
apod.

- Na výkrese hřídel je zvolen závit M15, což je značně netypické, rovněž je nesprávný výběh konce
závitové části hřídele, zkosení 0,5 x 45°, asi nebude stačit.

5. Dotazy na studenta
1) Porovnejte maximální dosahy obou robotů.



2) Jakým způsobem jsou v efektoru upevněny nástavce momentového klíče?

3) Vysvětlete, proč jste volil závit M15.

4) Jakým způsobem se provádí ukončení závitové části s vnějším závitem.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská  práce je i přes výše uvedené výhrady požadované úrovni. Kladem práce je kapitola č.4
výběr optimální varianty.  Posluchač  prokázal schopnost řešit technické problémy. Proto
předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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