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1. Problematika práce
Zadání bakalářské práce je projekčního typu. Cílem práce bylo navrhnout pracoviště pro dělení
materiálu. Poněvadž je zde řešena problematika návrhu robotizovaného pracoviště,  je toto téma
vhodné pro obor robotika.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je proveden rozbor technologií dělení materiálu a periferních zařízení, která se v
robotizovaných pracovištích tohoto typu používají.  Dále je specifikován požadavkový list, na
základě kterého byly navrženy tři varianty řešení. Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální
varianta. Tato je podrobně zpracována doložena výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru je
provedeno zhodnocení dosažených výsledků.

3. Původnost práce
Na základě kontroly na plagiátorství v systému "EDISON", která neodhalila závažné podobnosti s
jinými materiály, lze konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené bakalářské práci mám následující připomínky:

- Kapitola 2 je zbytečně členěna ve třech úrovních.

- Drobné  pravopisné chyby a překlepy,  jako například elektronkový paprsek místo elektronový,
odhrocovací místo odhrotovací,...

- V požadavkovém listu postrádám délku a hmotnost polotovarů.

- Kapitola "Hodnocení jednotlivých kritérií", by měla mít číslo 6.1 nikoliv 6.2.

- Výkres sestavy dopravníku je na nevhodném formátu výkresu, čáry jsou slité, je tedy skoro
nemožné posoudit jeho funkčnost.

- Rám paletizačního manipulátoru se jeví značně subtilní, i když posluchač počítá deformace, nejsou
zde uvedeny rozměry průřezů nosných profilů, aby bylo možno posoudit správnost výpočtu.

- Ve výpočtu deformace postrádám zatěžovací schémata. Ve vzorci pro výpočet deformace je
uvedena konstanta "192", tato platí pro oboustranně vetknutý nosník, což asi nebude odpovídat
realitě. Pro kloubové uložení je hodnota této konstanty "48". Takže skutečnost bude asi někde
uprostřed.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete funkci dopravníku, výkres 2-VIC129-PR.

2) Nakreslete zatěžovací schémata pro výpočty průhybů rámu paletizačního manipulátoru.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská  práce je i přes výše uvedené výhrady požadované úrovni. Posluchač  prokázal schopnost
řešit technické problémy, proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
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