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1. Problematika práce
Student provedl detailní rozpracování zadané části automatizované balící linky, která byla dříve
řešena v rámci oborové diplomové práce. Jedná se o úlohu vhodnou pro bakalářskou úroveň studia a
lze očekávat, že podobný typ zadání by řešil i v rámci konstrukčního oddělení ve firmě. Za časově
náročnější považuji zpracování kompletní výkresové dokumentace k zadané části linky.

2. Dosažené výsledky
Student analyzoval zadané podklady a dodaný 3D model s koncepčním řešením daného uzlu balící
linky. Tato základní analýza tvoří 31 z celkových 55 stran práce. Bez žádného závěru z této analýzy
nebo podrobnějšího rozboru dodaného 3D modelu je sestaven požadavkový list s několika málo
parametry na dílčí části zadaného uzlu. Není z nich však jasné, co hodlá student v práci dále řešit a
jak toho hodlá dosáhnout. Následuje popis několika dílčích úprav částí řešeného uzlu, kde je rovnou
prezentováno navržené řešení. Z obrázků k těmto dílčím úpravám je patrné, že student zpracoval
podrobný 3D model, ale nepokládal za nutné jeho strukturu v práci blíže popsat. To, že má model
logickou strukturu je patrné jen díky tomu, jak jsou zpracovány podsestavy kompletní doložené
výkresové dokumentace. Student v rámci práce navrhnul prvky pneumatického obvodu, což je
doloženo schématem navrženého obvodu.
V práci nespatřuji možnost jejího dalšího praktického využití.

3. Původnost práce
Práce je původní a je dílem studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce zpracována na dobré úrovni, jsou v ní uvedeny precizně připravené
obrázky a texty jsou vhodně formulovány. Věcná náplň je už poněkud horší. Od nestanovených cílů
práce přes zobrazování řezů čepů a šroubů v řezech až po nejasné stanovení podmínek kontrolního
výpočtu šroubu na střih. Pro šroub M6 určitě nebude mít výpočetní jádro šroubu průměr 6 mm.

Připomínky k výkresové dokumentaci:
- Ani na základě obrázků v textové části ani z doloženého výkresu č. 00_07 mi není jasný způsob
uchycení pneumatického válce tlačky k upevňovacím plechům.
- Obecně k sestavným výkresům lze konstatovat, že bych podle nich nechtěl provádět montáž.
- Nejsou naznačovány osy symetrie.
- Tangenciální přechody jsou naznačovány silnými čarami.
- Na v. č. 00_10 jsou zobrazeny referenční roviny 3D modelu
- Na v. č. 00_08_03 jsou průchozí díry tolerovány v setině mm, což je zbytečné vzhledem k tomu, že
závitové díry protikusu dle v. č. 00_08_02 jsou v toleranci ± 0,2 mm.
- Kladně hodnotím nastavený a dodržený systém číslování sestav a jejich dílčích výkresů.

5. Dotazy na studenta
1. Co znamená výraz „senzor pohodlně detekuje“?



2. Proč jste pro těleso závory použil jako materiál hliníkovou slitinu?

3. Co se stane s díly vyrobenými z materiálu 11 523 bez povrchové úpravy při jejich vystavení
vlivům okolního prostředí?

4. Proč na výkresu č. 00_09_01 předepisujete u jmenovitých rozměrů v intervalu 6 – 30 mm toleranci
± 0,2, když tato odpovídá hodnotě přesnosti ve stupni m dle všeobecného předpisu netolerovaných
rozměrů podle ČSN ISO 2768, který máte v razítku?

5. Jak jste stanovil hodnotu dovoleného namáhání ve střihu u kontrolního výpočtu šroubu na 60 MPa?

6. Celkové zhodnocení práce
Ne všechny aspekty práce se zcela podařily a student bude mít v průběhu dalšího studia ještě co
doplňovat a procvičovat. Vzhledem k dobré formální úpravě a značnému objemu práce na výkresové
dokumentaci ve studentovi spatřuji potenciál pro další oborové studium. Práci hodnotím: Dobře.

Formátování posudku je dáno vlastnostmi IS EDISON.
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