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1. Dosažené výsledky
Obsah bakalářské práce odpovídá bodům zadání.  Téma práce vychází z firemního zadání. Úkolem
posluchače bylo navrhnout a zkonstruovat efektor pro manipulaci s odlitky.  V úvodu práce je uveden
popis robotizovaného  pracoviště s robotem Stäubli, včetně obrázků objektu manipulace.  Dále je
úvodu práce uvedena analýza existujících efektorů od různých firem a rovněž možná schémata
uchopovacích efektorů. Na základě těchto analýz a firemního zadání byl definován  požadavkový list.
Dále byly navrženy čtyři varianty konstrukce efektorů.  Jednotlivé varianty se od sebe odlišují
kinematikou mechanismu čelistí. Pomocí kriteriální analýzy byla vybraná optimální varianta, která je
podrobně zpracovaná, při výběru posluchač spolupracoval se spolužáky. Vybraná  varianta je
doložena potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. V papírové formě je doloženo dispoziční
řešení RTP, celková sestava efektoru a výrobní výkres ramene, ostatní výkresy jsou v digitální formě
ve formátu PDF umístěné na přiloženém CD. Zde je rovněž umístěna textová část diplomové práce a
úplný 3D modelu efektoru, vytvořeného v systému Creo Parametric. V rámci řešení bakalářské práce
jsou použity některé nástroje nad rámec znalostí bakaláře. V závěrečné části práce je proveden
výpočet výrobních nákladů a celkové zhodnocení dosažených výsledků.

2. Problematika práce
Předložená bakalářská práce je zaměřena do oblasti konstrukce efektorů, které jsou považovány za
periferních zařízení robotizovaných pracovišť.  V současné době rozvoje robotizace je konstrukce
těchto zařízení nejčastějším úkolem konstruktéra nebo projektanta, při návrhu RTP. Proto je téma této
práce aktuální a svým obsahem a náročnosti odpovídá předpokládaným znalostem posluchače
bakalářského studia.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně, pravidelně se zúčastňoval  konzultací.
Postup návrhu konzultoval rovněž i s externím konzultantem. Samostatně řešil  vzniklé technické
problémy.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce bakalářská práce je v souladu s požadavky kladenými na bakalářské práce.
Struktura práce odpovídá zadání . Bakalářské práce je na velmi dobré grafické a gramatické úrovni.
Občas se objevují drobné pravopisné chyby. Bakalářské práci lze vytknout pouze následující
nedostatky:
- V požadavkovém listu postrádám rozsah sevření a rozevření čelistí efektoru. Na obrázku č. 3 jsou
sice zobrazeny nejmenší a největší objekty,  ale nejsou tam označeny rozměry.
- Rovněž by bylo vhodné uvést materiál odlitku, je uveden pouze v úvodu.
- Součástí popisu jsou i výpočty, což činí popis nepřehledným. Vhodnější by  byly ucelené kapitoly
popisu a výpočtové dokumentace.
K výkresové dokumentaci mám, drobné, následující výhrady:
- Přestože posluchač u výkresu sestavy použil rozstřel součástí, byla by asi montáž obtížná.
- Jak se bude vyrábět součást "Příložka světla" nebude to ohýbaný plech?
- Součást "Čelist", je navržena z jednoho kusu. Při výrobě bude velký odpad.
- Ve výkresech součástí  "kryt horní" a "kryt dolní" by bylo vhodnější doplnit pohled v ohnutém
stavu.

5. Dotazy na studenta
1) Popište postup montáže efektoru.
2) Ve výkresové dokumentaci jsem nenašel nosník polohovacího mechanismu. Popište způsob
výroby.



6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce. Je třeba
konstatovat, že posluchač použil při návrhu efektoru některé nástroje, se kterými se bude seznamovat
až v magisterském studiu, mechanismy, pevnostní analýzy, plechové součásti. Posluchač tedy
jednoznačně prokázal schopnost řešit složité konstrukční problémy, proto tuto práci doporučuji k
obhajobě.
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