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1. Dosažené výsledky
Posluchačka splnila zadání práce v požadovaném rozsahu. V první kapitole zhodnotila současný stav
dostupných teleskopických ručních podavačů s uvedením stručného popisu, obrázku a pořizovací
ceny. Druhá kapitola představuje požadavkový list se stanovením základních požadavků a parametrů.
Důraz je kladen na nízkou cenu a hmotnost. Ve třetí kapitole jsou znázorněny běžné objekty se
kterými se manipuluje s uvedením základního požadavků na podavač, že uchopený objekt nesmí
vypadnout ani při výpadku energie apod. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny tři konstrukční varianty
podavačů. Všechny tři varianty jsou realizovatelné, doplněné názornými obrázky a popisy. V závěru
kapitoly je provedeno jejich zhodnocení s uvedením výhod a nevýhod. Pomocí kriteriálního
hodnocení je v páté kapitole vybrána jako optimální varianta č. 2. V šesté kapitole je uvedený popis
rozpracované optimální varianty. Jednotlivé podkapitoly jsou strukturované podle jednotlivých
hlavních podsestav, jako je rukojeť, pevná trubka, výsuvná trubka, svěrné spojení a efektor. V závěru
kapitoly je provedena cenová kalkulace a obrázky s ukázkou použití podavače. Celý popis v této
kapitole je srozumitelný, doplněný názornými obrázky a popisy. Kapitola 7 řeší standardní výpočty.
Posluchačka provedla kontrolu uchopovacích čelistí, kontrolu čepů včetně kontroly momentu pro
navržení pohonu pro efektor. V závěru posluchačka stručně uvádí dosažené výsledky. Výkresová část
BP sestává ze sestavného výkresu podavače (č. v. KAN0180), podsestavy rukojeti (č. v. KAN0180-
01), podsestavy pevné trubky (č. v. KAN0180-2), podsestavy svěrného spoje (č. v. KAN0180-3),
podsestavy efektoru (č. v KAN0180-4) a šesti výrobních výkresů jednotlivých dílů. Celkem se jedná
o jedenáct výkresů včetně rozpisek. Podsestava efektoru mohla být doplněna o řezy k posouzení
konstrukce a přehlednost montáže, mohly zde být i další doplňující kóty a poznámky pro montáž. Na
detailních výkresech nejsou značky drsnosti povrchů a některé další drobnosti. Celkově lze hodnotit
výkresovou dokumentaci za vyhovující.

2. Problematika práce
Posluchačka samostatně navrhla konstrukci ručního teleskopického podavače. Samostatně
nastudovala potřebnou problematiku.

3. Přístup studenta k řešení práce
K řešené problematice přistupovala posluchačka samostatně a konzultace využívala v odpovídajícím
rozsahu. Volila vhodné informační zdroje.

4. Formální náležitosti práce
Práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe navazují. Formální a jazyková stránka práce vykazuje
některé drobné nepřesnosti. Práce je na velmi slušné úrovni a splňuju všechny nároky kladené na
závěrečné práce. Popisy jsou vhodně doplněny názornými obrázky.

5. Dotazy na studenta
Popište montáž efektoru.
Jak by se dal snížit maximální průhyb 1,17 mm uvedený na obr. 56 BP?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě. Celkově je možno hodnotit předloženou práci jako zvládnutou v plném
rozsahu i přes výše uvedené drobné nedostatky. Posluchačka prokázala schopnost samostatně řešit
úkoly spojené s realizací podobných úkolů v praxi. Uváděné nedostatky vyplývají z nedostatečných
praktických zkušeností. Navrhuji známku výborně.
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