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1. Dosažené výsledky
Bakalářská práce řeší způsob paletizace  řetězů. V úvodní části práce je proveden rozbor stávajícího
stavu linky na výrobu řetězů. Na základě této analýzy byly navrženy tři varianty řešení, které
vycházejí ze současné dispozice rozmístění strojů v řetězárně. Hodnotovou analýzou byla vybrána
optimální varianta, která předpokládá použití ukladače řetězů, sestaveného z komponentů firmy
FLUIDTECHNIK. Optimální varianta je dále zpracována ve formě jednoduché projekční
dokumentace, doložena dispozičními výkresy a kapacitními propočty. V závěru práce je provedeno
ekonomické zhodnocení navrženého pracoviště.

2. Problematika práce
Zadání vychází z potřeb firmy Řetězárna a.s., proto je aktuální   a svým zaměřením odpovídá oboru
"Robotika".

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač pracoval samostatně a podle potřeby využíval konzultací. Je ale třeba konstatovat, že
největší část práce byla provedena až v závěru letního semestru, i když se jedná o posluchače
kombinovaného studia mohl, se řešení bakalářské práce věnovat déle.

4. Formální náležitosti práce
Po formální a odborné stránce je bakalářská práce na požadované úrovni. Lze vytknout následující
nedostatky:

- Z popisu varianty B, není patrné, jak bude robot Kuka ukládat řetěz na paletu.

- Členění podkapitol stačilo pouze v jedné úrovni.

- V hodnotové analýze jsem nepochopil význam veličin "ak" "Bki".

- Z popisu optimální varianty není patrné, jakým způsobem bude ovládáno oplocení ukladače.

- Nevhodné názvy dispozičních výkresů.

- Na výkrese "Rozmístění strojů" je zobrazeno umístění navrhované linky. Není patrné k čemu je
kótováno.

- V razítku výkresu "Výroba řetězu", je uvedeno, že se jedná o list: 1/2, bohužel druhý list zde není a
není ani v elektronické podobě.

-V kapitole návratnost investice, je tato vypočtena podílem vypočtené pořizovací ceny navrženého
pracoviště a ročním ziskem firmy. Toto by platilo v případě, že firma nebude realizovat další
investice.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete význam veličin "ak" "Bki".

2) Jakým způsobem bude ovládáno oplocení ukladače.

3) Vysvětlete kótování navržené linky na výkrese "Rozmístění strojů".



6. Celkové zhodnocení práce
I přes výše uvedené výhrady a připomínky, lze konstatovat, že předložená bakalářská práce vyhovuje
požadavků zadání a posluchač tedy prokázal schopnost řešit technické problémy. Předloženou
bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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