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1. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je konstrukční návrh efektoru pro robotické rameno servisního robotu K3P4. Z
pohledu vlastního konstrukčního návrhu vidím prostor pro další rozměrové optimalizace, které by
mohli vést ke zmenšení celkových rozměrů a snížení hmotnosti. Součástí práce jsou kontrolní
výpočty jednotlivých částí navrhovaného efektoru. Jejich přehlednost a vzájemná návaznost mohla
být na lepší úrovni. Součástí práce je také výkresová dokumentace, která obsahuje nedostatky z
pohledu formálního zpracování a občas nevhodně zvolené tolerance. Vzhledem k pozdějšímu
odevzdání práce, než bylo původně plánováno, není počítáno s praktickým využitím dosažených
výsledků.

2. Problematika práce
V práci se student zabývá konstrukcí efektoru, jenž by byl využit při robotické soutěži European
Rover Challenge, které se členové Katedry robotiky pravidelně účastní. Jedná se tedy o téma aktuální.
Z pohledu odborné a časové náročnosti považuji téma práce za odpovídající bakalářské práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Při zpracovávání úvodních částí bakalářské práce student pracoval převážně samostatně. Možností
konzultací využíval převážně až později, přičemž intenzita konzultací se postupně zvyšovala s
blížícím se termínem odevzdání bakalářské práce.

4. Formální náležitosti práce
Celkově je textová část práce zpracována na dobré úrovni. Autor se ale v textu nevyvaroval drobným
nepřesnostem. Doporučil bych přesunutí obr. 1 a 2 před doprovodný text. Také na obr. 6 nejsou
zobrazeny všechny potřebné rozměry. Část zabývající kontrolními výpočty mohla být zpracována
přehledněji. Kapitola 11 (Citace) má narušené formátování. U sestavných výkresů texty přesahují
vymezená textová pole. U výrobních výkresů nejsou správně uvedeny použité materiály.

5. Dotazy na studenta
1. Bylo nutné použít ozubené řemeny?
2. Proč nebyla použita v konstrukci místo řemenů kombinace pohybových šroubů s pravostranným a
levostranným závitem?
3. Je vhodné použít olej pro mazání pohybového šroubu, vzhledem k pracovnímu prostředí?
4. Jakým způsobem byla určena velikost axiální síly (obr. 59)?
5. V práci chybí obrázek servisního robotu, resp. robotického ramena s navrženým efektorem. Mohl
byste připravit několik obrázků?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor práce se zabýval konstrukčním návrhem efektoru pro servisní robot K3P4. Výsledkem je jeho
3D model, kontrolní výpočty a výrobní dokumentace k vyráběným dílům. Práce obsahuje výše
popsané nedostatky. Celkově je ale bakalářská práce zpracována na slušné úrovni. Proto ji doporučuji
k obhajobě a celkově hodnotím známkou velmi dobře.
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