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1. Dosažené výsledky
Práce se zabývá návrhem systému nádob pro uchování a analýzu sypkých vzorků půdy. V úvodu se
zabývá analýzou metod odebírání půdních vzorků v zemědělském průmyslu a při kosmických misích.
Popsal současný stav řešení na soutěžním robotu K3P4 a jejich nedostatky. V požadavkovém listu
jsou dále specifikovány parametry zařízení a měřené fyzikální hodnoty. Posluchač navrhl tři varianty
řešení, ze kterých vyhodnotil nejvhodnější variantu, kterou dále zpracovával. Dále následuje popis
jednotlivých konstrukčních prvků, dílů, vybraných komponentů a senzorů. Namáhané mechanické
díly jsou zkontrolovány pevnostními výpočty nebo pevnostní analýzou. Na závěr je uvedena cenová
kalkulace výsledného řešení. Práce je doplněna o výrobní a sestavné výkresy.

2. Problematika práce
Práce řeší problematiku uchování a analýzy vzorků půdy ve venkovních podmínkách. Podobné řešení
nacházejí uplatnění při průzkumu neznámého prostředí, nebo kontrole kvality půdy. Téma považuji
za aktuální.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pravidelně využíval konzultací. Již v návrhové fázi připravoval prototypy na 3D tiskárně,
které testoval a podle nich upravoval řešení.

4. Formální náležitosti práce
Formální stránku práce považuji na dobré úrovni. Práce je doplněna řadou přehledně připravených
a názorných obrázků, které vhodně doplňují text práce.
U vybraných senzorů je pouze obrázek a stručný popis, přesnější informace si musí čtenář najít přes
reference.
K práci byla doložena výkresová dokumentace. Nemám k ní žádné zásadní připomínky.

5. Dotazy na studenta
1. Jak v kriteriální analýze rozlišujete hodnoty kritérií Nevyhovující úroveň a Nepříznivý stav?

2. Probíhá otevírání nádoby pouze elektronicky pomocí motoru nebo jde nádoba otevřít i ručně?

3. Dá se nádoba aretovat v otevřené pozici, popřípadě šla by tato funkce přidat?

4. Jak byste upravil konstrukci v případě změny pravidel na větší objem odebírané půdy?
6. Celkové zhodnocení práce

Práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:
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