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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Téma bakalářské práce vychází z podmínek laboratoře centra robototechniky a jeho 

vybavení novými roboty ABB a Mitsubischi. Je snahou připravit posluchačům různé typy 

laboratorních úloh, které by využívaly právě tyto roboty. Proto je zadání velmi aktuální a 

vychází z potřeb výuky na katedře robototechniky. Rozsah a náročnost práce odpovídá 

požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

 V úvodu práce posluchač provedl analýzu technického vybavení centra robototechniky. Na 

základě této analýzy, navrhl tři varianty montážních pracovišť pro různé objekty tvořené 4÷6 

komponenty. Pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta montáže autíčka, 

tvořeného komponenty dětské stavebnice Cheva. Optimální varianta je doložena dispozičním 

výkresem. Dále je v bakalářské práci podrobně zpracováno především konstrukční řešení 

dopravníku. Pro návrh dopravníku bylo třeba určit sílu potřebnou pro montáž autíčka, 

posluchač ji určil na základě experimentu. Konstrukční návrh je doložen výpočty a 

výkresovou dokumentací.  V další části práce posluchač uvádí popis dalších komponent 

pracoviště a časovou studii montáže. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické 

zhodnocení 
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3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Posluchač pracoval samostatně, využíval konzultací, zvláště s blížícím se termínem 

odevzdání práce. Z počátku si neuvědomoval záludnosti automatické montáže, o čemž 

svědčí i ostatní dva objekty manipulace, které se na konec ukázaly jako nevhodné.  

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

K předložené bakalářské práci mám následující připomínky. 

- V návrhu jednotlivých variant posluchač uvádí objekt pro montáž až na konci 

popisu jednotlivých variant. Poněvadž návrh pracoviště vychází právě z objektu 

montáže, je potřeba jej umístit v úvodu popisu. 

- Popis jednotlivých variant začíná nevhodnou formulací „Varianta pracoviště 

popisuje …“, místo slova popisuje, by bylo vhodnější použít jinou formulaci. 

- V kapitole 4, postrádám podrobnější popis optimální varianty, není jasné označení 

robotů (A, B), na které se posluchač odvolává ve volbě robotů. 

- Není patrné, ve kterém výpočtu byla použita síla Fm, která byla určena 

experimentem. 

- V textové části je na obrázku 4-7 pozice 1 nazvána jako základová deska a pozice 

3 upevnění pohonu, ve výkresové části, je pozice 3 označena jako pohon maxon. 

Čísla pozic na výkrese a v popisové části by se měla shodovat. (pozice 4 v textové 

části „tyčinka“ na výkrese č. 9…). 

- Motor maxon s převodovkou tvoří zhruba polovinu nákladů na dopravník. I když 

jsou to malé pohony a celkové náklady činí cca 9000 kč, bylo nutné použít tento 

pohon? 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1) Co vše patří pod položku základová deska, a jakým způsobem se bude vyrábět. 

2) Kde byla použita síla potřebná pro montáž, která byla určena experimentem.  

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

I přes výše uvedené výhrady a připomínky, posluchač zvládl zadanou problematiku a 

prokázal potřebné odborné schopnosti a znalosti pro řešení technických problémů. 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

Velmi dobře 
 

    

V Ostravě Porubě   dne 30. 5.2011   

  podpis vedoucího práce  

 


