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1. Problematika práce
Práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru s posuvnými úchopnými prvky. Efektor je
navrhován dle požadavků robotické soutěže a jedná se proto o aktuální téma. Náročnost práce dle
mého posouzení odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
Výstupem práce je 3D model efektoru pro robotické rameno servisního robotu podpořený zvolenými
výpočty, pevnostními simulacemi a výkresovou dokumentací. V práci je také proveden výběr
elektroniky s návrhem zapojení. Výkresová dokumentace obsahuje několik nepřesností a neosahuje
všechny potřebné kóty.

3. Původnost práce
Kapitoly v rešeršní části i převzaté obrázky jsou citovány, nicméně některé reference neodkazují na
citovaný úsek. Vlastní konstrukční návrh zařízení je možné považovat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Textová část je zpracována na velmi dobré úrovni. Přesto se v ní nachází několik nepřesností a chyb.
U obrázku 6 postrádám kompletní rozměry a náhled součásti. Výkresová dokumentace obsahuje
několik nepřesností.

5. Dotazy na studenta
1) Zdůvodněte proč je v požadavkovém listu u požadavku “Rozevření čelistí efektoru” dán rozsah 85-
100 mm? Proč toto není pevně stanovená hodnota a proč každá varianta má tento rozsah jiný?
2) U variant A i B odůvodňujete jako nevýhodu “potřebu poměrně silného pohonu”. Proč tedy není
mechanismus navrhován s větším převodovým poměrem?
3) Jakým způsobem je řemen připevněn k deskám pojezdu (zejména z vnitřní strany čelistí)?
Znázorněte na 3D modelu.
4) Jaká je výsledná hmotnost a rozměry celého efektoru včetně všech senzorů?
5) Můžete znázornit efektor jak by vypadal na robotu K3P4?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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