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1. Problematika práce
Práce se zabývá analýzou a úpravou manipulátoru, který byl navržen dle konkrétních požadavků z
praxe, zadání má návaznost na průmyslovou výrobu a je aktuální. Rozsah a náročnost je odpovídající
bakalářské práci.

2. Dosažené výsledky
Analýza stávajícího zařízení je zaměřena na důležité prvky systému vztahující se k následné
optimalizaci. V práci jsou počítány kinematické parametry manipulátoru na základě kterých je
stanoveno zatížení efektoru. Výpočet parametrů není správný. V kontrolních výpočtech pohybových
šroubů nejsou popsány použité vstupní veličiny a ve vzorcích jsou chyby. Student po odhalení
nedostatků optimalizoval několik dílů za účelem jednodušší vyrobitelnosti. Dále byla zkontrolována a
doplněna 3D dokumentace modelu.

3. Původnost práce
Práce je logicky uspořádaná. V úvodu je analyzován stávající systém, který je následován obecnou
analýzou manipulátorů. Vzhledem k velkému rozptylu uvedených zařízení a malému množství
detailů a faktů nemá tato analýza velkou vypovídající hodnotu. Kontrola a optimalizace systému
mohou být pokládány za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Ve zprávě je spousta překlepů a gramatických chyb snižujících hodnotu práce. Obrázky jsou dobře
čitelné a správně číslovány, ale špatně odkazovány v textu. Rovnice nejsou číslovány. Rozsáhlé
tabulky specifikace komponent by měly být přesunuty do přílohy. Výkresová dokumentace je
přehledná.

5. Dotazy na studenta
1.Vysvětlete úvahu stanovení hmotnosti objektu manipulace 0,2kg z referenční krabice 5x větší s
hmotností 1,2kg
2. Na schématu znázorněte směry axiálního a radiálního zatížení přísavky vzhledem k souřadnému
systému manipulátoru
3. Popište průběh funkce, kterou nesprávně označujete jako “Rampova” a uveďte ze které části
průběhu je počítána maximální rychlost v kapitolách výpočtů kinematiky

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal dobré analytické dovednosti a orientaci v dokumentaci navrženého systému. V práci
dokázal identifikovat nedostatky a navrhnout jejich úpravu. Zpráva obsahuje velké množství chyb a
nedostatků, které velmi snižují hodnotu práce. Student splnil zadání a práci doporučuji k obhajobě.
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