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1. Problematika práce
Předložená bakalářské práce je konstrukčního typu. Cílem práce bylo řešit konstrukci  úchopné
teleskopické tyče, předpokládám, pro tělesně postižené. Tato problematika je velmi aktuální
poněvadž je, v současné době, v České republice evidováno několik tisíc tělesně postižených, kteří by
mohli tuto pomůcku využívat. Toto téma souvisí s oborem robotika.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je provedena analýza oblastí, ve kterých se tyto pomůcky používají. Na základě tohoto
rozboru  je specifikován požadavkový list. Dále byly  navrženy tři varianty řešení teleskopické tyče a
pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta. Tato je varianta je doplněna o
dvoučelisťovou úchopnou hlavici a 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 žádnou podobnost s
jinými materiály, lze konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní dílo studenta.

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

- V požadavkovém listu měl posluchač specifikovat oblast užití navržené manipulační tyče.

- V obrázcích, pomocí kterých popisuje posluchač jednotlivá řešení a rovněž i optimální variantu, je
vhodné uvést pozice, na které se pak odkazovat v popisu.

- Z hodnotové analýzy není patrné,  jak byly stanoveny hodnoty kritérií pro jednotlivé varianty.

- V obrázku 6-2 Figurant, bylo vhodné kótovat dosahy, jak jsou níže uvedeny v tabulce 6-1.

- Kapitola 6.3 Efektor měla být zařazena před kapitolou Elektroniky a řízení.

- V ekonomickém zhodnocení se předpokládá na montáž a programování 1000,- CZK, což je cca 4÷5
hodin.

- Výkresová dokumentace je sice velmi rozsáhlá ale obsahuje mnoho chyb a sestavné výkresy
neodpovídají zvyklostem, nevhodné šrafování, nedostatek kot.

- Pokud se předpokládá výroba 3D tiskem, výkres se dělá jen v případě dalších úprav, které se na něm
vyznačí a okótují.

- Ze sestavného výkresu efektoru není jasné uložení pro natáčení efektoru.

5. Dotazy na studenta
1) Zdůvodněte hodnoty kritérií jednotlivých variant v hodnotové analýze.

2) Popište montáž efektoru a odhadněte dobu montáže.



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