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1. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá úpravou a rozpracováním koncepce efektoru, který byl původně navržen
v diplomové práci Ing. Davida Kubovského. Student musel předvést své schopnosti především v
oblastech technické analýzy a konstrukce.

2. Dosažené výsledky
V práci je dotažen návrh efektoru, který byl v původní koncepční podobě nevyrobitelný. Jsou v ní
obsaženy výpočty některých dílčích částí (např. pružin a čepů) a sil působící na uchopovací
mechanismus, popis úprav a přiložena je také technická dokumentace v podobě výkresů a 3D
modelu.

3. Původnost práce
Návrh výrobní linky a samotného efektoru byl převzat z dříve obhájené diplomové práce. Samotnou
textovou část této bakalářské práce a navržené úpravy, včetně technické dokumentace, považuji za
původní. Převzaté materiály jsou odlišeny a ocitovány.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována náležitě dle formálních standardů, napsána bez opakujících se chyb a překlepů.
Upozornil bych snad jen na nevhodná slova na konci řádků (spojky, předložky). Bylo by vhodné
zapracovat i na technické terminologii při popisu dílčích částí, např. nepoužívat zdrobněliny
(ramínka, pružinky, atd.).

5. Dotazy na studenta
1. Na stranách 39 a 40 srovnáváte původní a Vámi navržený mechanismus. Můžete vysvětlit, jaké
technické/praktické důvody Vás vedly ke změně polohy jednoho z válců a místo dvou menších
ložiskových domků užití jednoho velkého?
2. V kapitole 1.4.1 3D model spínače uvádíte, že "3D model celkové sestavy balící linky má odlišné
rozměry od zadaných rozměrů v rešerši diplomové práce". Odůvodněte prosím, jaké rozměry jste
tedy následně ve Vašem návrhu dále použil a proč?
3. Díl "Ramínko AB" na výkresu č. ESP-KM-00-02 obsahuje přímku či nepatrnou tvarovou změnu v
místě uchopení spínače. Můžete popsat význam tohoto prvku?

6. Celkové zhodnocení práce
V práci se nachází nejasnosti a některých z nich se týkají výše zmíněné otázky. Textová dokumentace
k provedeným změnám by mohla být zpracována mnohem lépe a detailněji. Kapitola 2 Rešerše
efektory se zabývá přehledem obecně užívaných efektorů v průmyslu, nicméně v tomto případě, když
byl již zadán konkrétní problém k řešení, bych očekával analýzu efektorů s rovněž konkrétním nebo
alespoň podobným užitím. Student mohl rozpracovat ne pouze jednu ale více variant řešení, zhodnotit
a doporučit jednu z nich k případné realizaci. I přes tyto výtky byly cíle i zadání práce splněny a
doporučuji ji k obhajobě. Student dokázal využít svých znalostí ve zpracované problematice a
promítnout je do výsledné podoby práce.
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