
Hodnocení bakalářské práce – oponent

Autor hodnocení: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Široký
Oponenti: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Téma: Konstrukční řešení přesuvny palet
Verze ZP: 1
Student: Bc. Martina Dašková

1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce je konstrukčního typu. Cílem práce bylo navrhnout konstrukci přesuvny
palet. V současné době rozvoje robotizace, je konstrukce periferních zařízení nejčastějším úkolem
konstruktéra nebo projektanta, při návrhu RTP. Tato problematika je tedy v souladu s oborem
"Robotika". Po stránce náročnosti odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce se posluchačka zabývá podrobnou analýzou  různých typů dopravníků. Na základě
této analýza navrhla dispozici pracoviště, ve kterém je použita přesuvna palet. Dále specifikovala
požadavkový list. V další části práce navrhla tři varianty řešení přesuvny. Jednotlivé varianty se od
sebe odlišují typem dopravníků, varianta A - válečkový dopravník, varianta B - řetězový dopravník,
varianta C - pásový dopravník. Jako optimální byla vybraná varianta "A".Tato je podrobně popsána a
doložena výpočtem výkonu pohonu.  Posluchačka se rovněž zabývá návrhem komponent pro řízení
přesuvny. V závěru je provedeno zhodnocení dosažených výsledků. Součástí práce je i úplná
výkresová dokumentace jak digitální tak i v papírové formě.

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
studentky.

4. Formální náležitosti práce
Předložená bakalářská práce je na velmi dobré úrovni, jak po stránce grafické tak i gramatické. K
předložené bakalářské práci mám, například, následující připomínky:

- Bakalářská práce je technický text, je vhodné používat trpný rod sloves.

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

- V požadavkovém listu je uvedena hmotnost přepravované palety 500 kg, přičemž plná paleta má
hmotnost  cca 168 kg. Předpokládá se tedy, že na přesuvně budou v určitém okamžiku 3 plné palety?

- Vzhledem k uvažované této hmotnosti by bylo dobré provést deformační kontrolu konstrukce,
například v software MitCalc.

 -Nevhodný název stojna, vhodnější je podpěra, noha, apod...

- Ve výkresech podsestav a hlavní sestavy, jsem u šroubových spojů nenašel podložky.

-Výkres cívka: - chybí pozice, žebra se v řezu nešrafují..

- výkrese svařence se obvykle udává typ svařování a materiál elektrody.

5. Dotazy na studenta
1) Zdůvodněte udělení bodů v tabulce 2, kriteriální analýzy.

2) Jaká je skutečná hmotnost objektu manipulace.



3) Jakou mají funkci podložky u šroubových spojů.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská  práce je i přes výše uvedené drobné připomínky na velmi dobré úrovni. Posluchačka
prokázala schopnost řešit technické problémy. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k
obhajobě.
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