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1. Dosažené výsledky
Student v bakalářské práci splnil všechny body zadání. V práci se věnuje detailnímu rozpracování
jednoho uzlu již hotové diplomové práce. Student měl nejprve analyzovat diplomovou práci,
zpracovat rešerši relevantních efektorů, vytvořit požadavkový list, na základě požadavků provést
detailní rozpracování a případnou úpravu mechanismu efektoru. Kritické prvky byly zkontrolovány
výpočtem.  Součástí práce je také seznam nakupovaných komponent, údržba, výkresová
dokumentace a pneumatické schéma.

2. Problematika práce
Práce vyžadovala systematický postup řešení, analyzování zadaného uzlu diplomové práce,
zpracování rešerše atd. Pro samotnou úpravu stávajícího řešení bylo potřeba zohlednit více parametrů
najednou – vyrobitelnost, montáž, funkčnost, cenu, tuhost atd. Tím student prokázal své odborné
schopnosti i znalosti. Dále v práci řešil zapojení pneumatického obvodu, kde uplatnil své multi-
oborové znalosti.  Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využíval možností konzultací až koncem letního semestru, pracoval ve zběsilém tempu až do
odevzdání práce. Postup na řešení práce probíhal proti logické posloupnosti, kdy student nejprve řešil
3D model a až v průběhu řešil analýzu a požadavky.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována přehledně s logickou strukturou. Vyskytující se chyby v gramatice a nevhodné
technické terminologii zásadně nesnižují hodnotu práce. Kontrolním výpočtům chybí závěr, kde by
byly vyhodnoceny výsledky. Ve výkresové dokumentaci se také objevují nedostatky. Pneumatické
schéma je na velmi slabé úrovni, obsahuje chybně zvolené komponenty a špatný popis.

5. Dotazy na studenta
Z jakého materiálu by měla být nově navržená krabice pro spínače? Ze zprávy vyplývá tloušťka stěny
1mm.
Jak je přiveden stlačený vzduch k pneumatickým válcům ze škrtících ventilů? Ve schématu jsou
uvedeny mezi prvky dvě šroubení a v modelu jsou škrtící ventily našroubovány přímo na motorech.

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal schopnosti řešení technických problémů na úrovni bakalářského studia.  I přes
zmíněné věcné a formální nedostatky doporučuji práci k obhajobě.
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