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Fluidní svaly _ vlastnosti, návrh' využití

Problematika práce (vymezení okruhu problémťr ešenych v práci, jejich aktuálnost
návaznost na praxi' posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

V práci

je

a

, p edevším z hlediska jejich
je
konstrukce, použitía vypočtu. Dále
uvedeno mě ení vybraného typu svalu. Fluidní
svaly Festo jsou poměrně nové prvlry a každémě ení mriže byt pro praktické použití
p ínosné. Náročnost odpovídápožadavk m na bakalá skou práci.

2.

ešena problematika fluidních sval

Posouzení dosaženych vysledkri (vypočty, proj ekčnínebo programové ešení,
experimentální práce, dílčízávěry, p ínos práce a možnosti jejího praktického vyržití):

většíčást práce je rešeršníhocharakteru a p inášíuceleny p ehled o konstrukcích a
použitífluidních svalri. Tato část mriže sloužit jako podklad pro vyuku. Experiment
p inášízajímavévysledky' ikdyž jejich p esnost je limitována možnostmi
laboratorního vybavení. Pro ově ení vysledkri by bylo t eba promě it většímnožství
svalri (cožje opět limitováno vybavením).
3.

P

vodnost práce (proporce rozsahu jednotlivych částídle jejich driležitosti a forma
zptacování, jaká část práce je p evzata a do jaké míry lze práci pokládat za díLo studenta):

Jak již bylo uvedeno' většíčást je rešeršníhocharakteru. To ale odpovídá zadání
práce, kde byl kladen driraz na sestavení uceleného pohledu na ešenou
problematiku. Za ptnodní lze označit část věnovanou mě ení.
4.

Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsaŽené v dokumentu
FS SME 05-003 ,' Zásady pro vypracování diplomové (bakalá ské) pr ce", dále chyby a

opomenutí' jejich závažnost, p ehlednost a vnějšíuprava, grafické p ílohy, jak práce
odpovídá normám, pop . provozním a bezpečnostním p edpisťrm):

Po jazykové a slohové stránce je práce na dobré rirovni
formální stránce lze a|e vytknout adu věcí:

s

minimem proh ešk . Po

v rívodníčásti (p ed obsahem) se strany nečíslují'v anotaci je uveden chybny počet
stran práce, chybné Íazeníznakri v seznamu značení,jednotky zde nejsou
v závorkách, kapitola 3.1.8 zaíazena 2x, kapitola 3.2.8 je zbytečně dělena na další
podkapitoly a má tak jiny formát než kap. 3.1.8, která je obdobná a v p ípadě
ostatních kapitol bych rozdělením kapitol do dalšíchrirovní šet il. Nap . kap. 5.6
obsahuje jediny ádek.

Na str. 40 je chybně použito spojení membránová
membránovy motor, lcvalita grafri mohla byt lepší.

kompresor, správně je

5" Dotazy na studenta (konkrétnídotazy,které by měl student odpovědět u obhajoby práce'
nezbytny bod posudku):

str. 17. je zmíněn adaptér se silovou pojistkou' na dalšíchstranách jsou zmi ovány
konstrukce s tímto adaptérem. Jak tento adaptér funguje?
str. 46 rozdíl mezi katalogovymi a namě enymi hodnotami je mimo jiné vysvětlován
rozdílem teplot. P i jaké teplotě uvádí vyrobce grafy?

p ipisována i pákovému p evodu. O co konkrétně se jedná?
6. Celkové zhodnocení práce (zďa svědčío dostatečnych odbornych znalostech
str. 46 chyba mě ení je

a

schopnostech studenta , zda práci doporučuj e k obhaj obě):

Práce svědčío dobrych znalostech studenta, práci doporučuji k obhajobě. I p es ..yše
uvedené formální nedostatky, které ale nejsoazávažné hodnotím práci kladně.
Celkové hodnocení práce:

P

edloženou bakalá skou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

vyborně.
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