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1. Dosažené výsledky
Student v bakalářské práci splnil všechny body zadání. Nejprve provedl analýzu diplomové práce se
zaměřením na zadaný uzel. Dále provedl rešerši, kde měla být porovnána řešení relevantních
manipulátorů. Na základě těchto dat sestavil požadavkový list pro manipulátor. Poté student provedl
úpravu 3D modelu a vytvořil výkresovou dokumentaci.  Následně specifikoval nakupované
komponenty, sepsal kapitolu o údržbě a provedl další kontrolní výpočty se zaměřením na pohybové
osy manipulátoru.

2. Problematika práce
Bakalářská práce řeší detailní analýzu a úpravu jednoho uzlu již hotové diplomové práce. Řešení
vyžadovalo systematický přístup k práci. Nejprve student tvořil analýzu, kterou vhodně doplnil
kontrolními výpočty a následně provedl úpravu konstrukčního řešení. V práci zohledňoval více
aspektů pro úpravu modelu, např. technologii výroby jednotlivých dílů a parametrů z toho
plynoucích, montáž zařízení, spolehlivost, funkčnost atd.

3. Přístup studenta k řešení práce
Bakalář využíval možnosti konzultací až od poloviny letního semestru. Na konzultace se zodpovědně
připravoval a mnoho problémů řešil samostatně.

4. Formální náležitosti práce
Práce má správnou logickou strukturu, text práce je doplněn o vhodné obrázky, zejména v kapitole
Aktualizace 3D modelu, kdy porovnává původní řešení s nově navrženým. V textové části se
objevuje pár gramatických i formálních nedostatků, technicky nesprávných slovních obratů a termínů.
Hůře zpracovaná je kapitola Výpočet kinematiky, kde student počítá zrychlení a rychlosti pohybů
manipulátoru v jednotlivých osách – není zřejmé, kde získal všechny vstupní data pro výpočty.
Výkresová dokumentace má také nedostatky. Celkově je z práce patrné, že pokud by student pracoval
alespoň o měsíc déle, většina nedostatků by byla eliminována.

5. Dotazy na studenta
Z jakých důvodů jsou na rámovou konstrukci použity právě hliníkové profily, proč není rám vytvořen
jako ocelový svařenec?
Je možné takto navržený manipulátor vyrobit, nebo je ještě potřeba provést nějaké úpravy či
simulace?
Kdo je pan Rampa a jak vypadá jeho funkce?

6. Celkové zhodnocení práce
Student i přes nedostatky prokázal znalosti a zkušenosti v oboru odpovídající úrovně bakalářského
studia. I přes zmíněné nedostatky doporučuji práci k obhajobě.
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