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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce  vychází z nutnosti úprav na soutěžním servisním robotu K3P4. Jedná se
úpravu zásobníku pro ukládání sypkých vzorků. Tato problematika je tedy  v souladu s oborem
"Robotika". Po stránce náročnosti obsah bakalářská práce je v souladu s nároky kladenými na
bakalářské práce

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce se posluchač zabývá analýzou různých způsobů odebírání a ukládání vzorků půdy.
Dále posluchač provedl analýzu stávajícího stavu ukládání vzorků na soutěžním robotu, zde bych
přivítal popis způsobu odběru vzorků a plnění nádob. Na základě provedených analýz byl
specifikován požadavkový list.  Dále byly navrženy tři varianty řešení. Jednotlivé varianty se odlišují
především tvarem a uspořádáním zásobníku.  Pomocí kriteriální analýzy byla vybraná optimální
varianta, při jejím výběru posluchač spolupracoval se spolužáky.   Vybraná varianta je detailně
konstrukčně zpracována,  je zde uveden podrobný popis řešení. Dále jsou zde uvedeny výpočty
včetně výpočtu nákladů na výrobu.  Pro kontrolu víka použil posluchač  systém PTC Creo Simulate.
Součástí práce je i výkresová dokumentace. V závěru je proveden výpočet nákladů a je provedeno
zhodnocení dosažených výsledků.

3. Původnost práce
Na základě kontroly na plagiátorství, v systému "EDISON", nebyly zjištěny žádné výrazné
podobnosti s jinými pracemi, lze tedy konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
Bakalářská práce je na požadované úrovni jak po stránce formální i grafické.
K předložené bakalářské práci mám následující drobné připomínky:
- Posluchač někdy používá netechnické výrazy, např. přidělán místo připevněn.
- V 3D modelu "Dokování" je nevhodně volená struktura modelu sestavy, od součásti "váhový
senzor" plus další součásti... Tato skupina by měla být podsestava.
- Z výkresů ani z modelu není patrné, jakým způsobem je vedeno lano pro otvírání vík.
- U pevnostních analýz je vhodné uvést i obrázek s okrajovými podmínkami, aby bylo možno
posoudit výsledky.

5. Dotazy na studenta
1. Popište způsob odběru vzorků a plnění nádob odebraným vzorkem.
2. Doložte graficky, jak je vedeno lano pro otvírán vík.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce je i přes výše uvedené výhrady na velmi dobré úrovni. Posluchač prokázal
schopnost řešení technických problémů.  Proto předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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