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1. Dosažené výsledky
Obsah bakalářské práce odpovídá bodům zadání. Úkolem posluchače bylo zkonstruovat efektor pro
manipulaci z křehkými předměty. Efektor by měl být použitelný pro některou z laboratorních úloh.
V úvodní části práce byla proveden analýza křehkých předmětů. Pro návrh efektoru byla vybrána
žárovka a bylo navrženo pracoviště pro zkoušení žárovek. Dále se posluchač pokusil odhadnout
maximální sílu, kterou lze působit na žárovku, aniž by praskla. Použil výsledky z bakalářské práce z
minulých let. Dále byl definován požadavkový list, na základě kterého posluchač navrhl tři varianty
řešení efektoru a pomocí kriteriální analýzy byla vybrána  optimální varianta. Tato je podrobně
zpracována doložená potřebnými výpočty. Je rovněž doložen výpočet nákladů.  V závěru jsou
zhodnoceny dosažené výsledky.

2. Problematika práce
Předložená bakalářská práce je zaměřena do oblasti konstrukce efektorů. navržený efektor by mohl
být použit pro laboratorní cvičení centru robotiky. Řešené  téma práce je 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.
Samostatně řešil  vzniklé technické problémy.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce bakalářská práce je v souladu s požadavky kladené na bakalářské práce. Struktura
práce odpovídá zadání . Bakalářské práce je na velmi dobré grafické a gramatické úrovni.
K bakalářské práci mám následující připomínky:
- V kriteriální analýze by bylo vhodné uvést , jakým způsobem byly definovány hodnoty kritérií pro
jednotlivé varianty.
- Ve výpočtu uchopovacích sil, uvažuje posluchač pouze vertikální a horizontální pohyb. Rotaci
neuvažuje.
-Kapitola č. 11 má název výpočtová část, přičemž v předchozích kapitolách jsou uvedeny rovněž
výpočty. Byl by vhodný jiný název.
- Sestavný výkres by bylo vhodné doplnit řezy, aby byla jasnější montáž.
- V přílohách na CD je umístěná kompletní výkresová dokumentace, zvolené pojmenování
jednotlivých souborů je nepřehledné. Byl by vhodný seznam výkresů.

5. Dotazy na studenta
1) Popište postup montáže efektoru.
2) Doložte jak byly definovány hodnoty kritérií v kriteriální analýze.
3) Ve výpočtu uchopovacích sil neuvažujete o rotaci. Která síla by působila na objekt  manipulace v
případě rotačního pohybu.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářské práce, i když je třeba
konstatovat, že se jedná o jednoduchou konstrukci. Přesto posluchač prokázal schopnost řešit
konstrukční problémy, a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
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