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1. Dosažené výsledky
Téma bakalářské práce je konstrukčního charakteru, řeší problematiku dopravníků pro transport
kusových tyčových předmětů kruhového průřezu. V úvodní části práce je provedena analýza různých
typů dopravníků a komponent, pro jejich konstrukci. Na základě této analýzy byly navrženy dvě
varianty řešení dopravníku, pásový dopravník a válečkový dopravník.  Pomocí hodnotové analýzy
byla vybrána optimální varianta, která je dále konstrukčně zpracována a doložena výpočty a
výkresovou dokumentací.

2. Problematika práce
Téma bakalářské práce je zaměřeno na konstrukční návrh dopravníku. Poněvadž se různé typy
dopravníků používají jako periferní zařízení  robotizovaných technologických pracovišť, je tato práce
v souladu s oborem "Robotika".

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení bakalářské práci samostatně, využíval konzultací. Bohužel mnoho
podnětů vedoucího práce nebral na vědomí.

4. Formální náležitosti práce
Předložená bakalářská práce má bohužel mnoho formálních a zásadních nedostatků.

- Chybí anglická verze anotace práce.

- Seznam použitých zkratek a značek se většinou uvádí v úvodu práce, viz doporučené uspořádání
diplomové a bakalářské práce.

- Úvod bakalářské práce je rozdělen podkapitol v několika úrovních, což je nezvyklé.

- V úvodu práce jsou zařazeny konstrukční prvky dopravníků. Úvod v podstatě přechází v rešerši.

- Výpočet pohonu dopravníku působí zmateně. Ve výsledné dokumentaci není vhodné používat
předběžné výpočty, uvádějí se pouze výsledné.

- V pevnostní kontrole rámu uvádí posluchač dovolené napětí pro materiál 11373,   130 ÷ 150 MPa.
Vypočtené napětí je podstatně nižší, z čehož vyplývá, že rám je značně předimenzován.

- Ve výkresu válečkového dopravníku jsou formální nedostatky. Hřídel  se nezobrazuje v řezu.

- Uložení pohonu dopravníku působí subtilně .

- Z řezu A-A (výkres Válečkový dopravník), není zřejmá montáž dopravníku.

- Princip napínání řetězu pro pohon dopravníku není funkční.

- Označovaní měřítek  ve výkresu je nestandardní.

- Závěr bakalářské práce je velmi strohý, postrádám ekonomické zhodnocení.



5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete způsob napínání poháněcího řetězu dopravníku.

2) Jakým způsobem lze řešit předimenzované části konstrukce.

3) Jakým způsobem se bude prováděná montáž dopravníku.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce obsahuje velké množství formálních a věcných chyb. Podle mého názoru to vyplývá
z nezkušenosti studenta, z řešení technických problémů. Jeho snaha a úsilí o dotažení bakalářské
práce do obhajitelné  verze, je předpokladem pro jeho další odborný růst a proto doporučuji
předloženou práci k obhajobě.
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