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Posudek: 
Přístup studenta k řešené problematice 
Student při psaní této práce využil dostatečné množství literatury a internetových podkladů a 
ve své práci se svědomitě věnuje všem bodům zadání. Při řešení zadaného tématu student 
využil konzultace se svým konzultantem z firmy Kovosvit MAS, a. s., který mu pomohl při 
výběru vhodného technického řešení a podrobněji ho seznámil s řešeným problémem 
výměny nástrojů na frézovacím centru MCU 700. 
 
Zvolený postup řešení 
Student svojí práci započal rešerší, která pojednává o obecných pojmech týkajících se 
automatické výměny nástrojů a požadavků kladených na ni. Rešerše pak dále zahrnuje 
rozbor existujících typů AVN a dílčích uzlů AVN včetně příkladů na konkrétních strojích 
vyskytujících se v průmyslové praxi. Student v rešerši také zmiňuje možné typy upínacích 
rozhraní ve vřetenech obráběcích strojů. V závěru rešerše student připravil tabulku, ve které 
srovnává parametry výměn nástrojů na různých frézovacích strojích od různých výrobců ve 
vztahu k ostatním parametrům stroje. Poté se student věnuje rozboru současného stavu AVN 
na stroji MCU 700 firmy Kovosvit MAS, a. s. a na to navazuje návrhem variant konstrukčních 
řešení. Student zpracoval celkem 5 variant řešení, u nichž uvádí jednotlivé výhody a 
nevýhody, které sepsal do tabulky pro volbu optimální varianty řešení. Ve spolupráci 
s konzultantem student zvolil variantu řešení č. 5, která obsahuje jeden řetězový zásobník a 
dvouosý manipulátor (ruku), jehož konstrukcí se zabývá ve zbytku své práce. 
 
Dosažené výsledky, jejich p řínos a praktické využití 
U zvolené varianty řešení student provedl kontrolní výpočty pomocí empirických vzorců ale i 
softwaru od firmy FESTO a potvrdil tak možnou použitelnost jednotlivých zvolených 
komponent pro zadané parametry výměny nástroje. Student také stanovil pro zvolenou 
variantu řešení výsledný čas výměny nástroje (parametr nástroj – nástroj), který mu vyšel 2,8 
sekundy. Tím student potvrdil, že jeho konstrukční řešení mechanismu výměny nástrojů 
splňuje požadavek v zadání na urychlení současného stavu výměny nástrojů na stroji 
MCU 700, který činí 3 sekundy a to jen v případě, že nabíraný a odkládaný nástroj jsou 
v zásobníku nástrojů vedle sebe. Výsledkem práce je sestavný výkres samotného 
manipulátoru nástrojů s uvedenými parametry a také návrhový výkres, ve kterém je 
manipulátor vsazen do stroje MCU 700 na optimálně zvoleném místě, kde neomezuje 
pracovní prostor stroje. Pro zvolené vyráběné komponenty manipulátoru student zpracoval i 
výrobní výkresy, které jsou součástí příloh. 
 
Grafické zpracování (úprava) a p řehlednost práce 
Práce obsahuje dostatečné množství obrázků a tabulek, vhodné rozložení kapitol a úhledné 
formátování textu. Student správně využil číslování použitých rovnic, na které se postupně 
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odkazuje v textu. Stejně tak je provedeno s obrázky i tabulkami. Student dodržel požadované 
rozpětí stránek a také vytvořil optimální počet příloh, které obsahují dodatečné informace 
k řešení zadaného tématu. 
 
Připomínky k bakalá řské práci 
V práci chybí seznam použitých zkratek a v některých případech chybí odkazy v textu na 
vložené obrázky a tabulky. Práce také obsahuje malé procento pravopisných chyb a také 
věty nedávající smysl (patrně vypadlá slova) nebo věty stylisticky nesprávně psané. Toto se 
týká hlavně kapitoly 3. Dále uvedené jednotlivé varianty řešení mohly být určitě lépe graficky 
zpracovány, nebo alespoň podrobněji vysvětleny, neboť u všech uvedených (kromě vybrané) 
není zcela srozumitelná jejich „podstata“. 
 
Otázky na studenta k zodpov ězení u obhajoby 
Proč je u varianty řešení č. 4 buben oddělen clonou a u varianty 1 není? 
Proč v kontrolním výpočtu hřídele převodovky není zohledněna hmotnost čelistí? 
Mohl by být pro lineární pohyb ruky použit pneumatický pohon s pevně definovanými dorazy? 
Jak bylo dimenzováno přídavné lineární vedení? A je tam vůbec potřeba? 
Je si student jist, že odstředivá síla vznikající rotací ruky s upnutým jedním nástrojem o 
maximální hmotnosti není větší, než dovolená radiální síla na ložiska převodovky? 
(Trvanlivost převodovky). 
 
Závěrečné hodnocení 
Student ve své práci splnil všechny požadované cíle stanovené v zadání, což potvrdil 
v kapitole Závěr a také ve svých výkresech, které jsou přílohami této práce a obsahují 
všechny důležité informace pro fyzickou realizaci mechanismu výměny nástrojů. Práce 
obsahuje vyčerpávající rešerši a všechny potřebné body při návrhu nového technického 
řešení výměny nástrojů pro zadané frézovací centrum. Práce celkově působí dobrým 
dojmem jakožto závěrečná práce akademického studia. 
 

 
 
Prohlášení:  

Bakalá řská práce spl ňuje zadání a doporu čuji ji k obhajob ě. 
 

 
 
 
..............................................................     ............................................................... 

Datum          Podpis oponenta 
 
 
Kontakt na Oponenta:  
 
Marek Rudolecký 
Kovosvit MAS, a.s. 
rudolecky@kovosvit.cz 
775 876 618 

 
  



 
 
 
 

- 3 - 

 
POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 
NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Autor BP:   JAN PTÁČEK 
 
Název BP:   SYSTÉM AUTOMATICKÉ VÝMĚNY NÁSTROJŮ PRO FRÉZOVACÍ 

CENTRUM MCU 700 
 
Oponent BP:  MAREK RUDOLECKÝ 
 
Jednotlivá hlediska zpracování bakalářské práce navrhuji klasifikovat1 : 
Hlediska  
hodnocení  

A   (1)  
Výborn ě  

B   (1,5)           
Velmi dob ře  

C   (2)    
Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojiv ě 

E   (3) 
Dostate čně 

F   (4) 
Nedostate č

ně 
Splnění požadavků  
a cílů 

X 
 

 
   

Odborná úroveň 
práce2  

 
X 

    

Pracnost a 
variantnost řešení3   X 

    

Úroveň seznámení 
se stavem 
problematiky4 

X 
     

Uspořádání a 
úprava, jazykové 
zpracování5 

 
X 

    

  
 
 
 
Bakalá řskou práci navrhuji klasifikovat známkou 6: 
 

A    (1)     
Výborn ě  

B   (1,5)     
 Velmi dob ře  

C   (2)          
 Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojiv ě 

E   (3) 
 Dostate čně 

F   (4) 
Nedostate čně 

 B     

 

 
 
 
 
 

..............................................................     ............................................................... 
Datum          Podpis oponenta 

                                                           
1 Hodnocení označte X v příslušném políčku klasifikačního stupně. 
2 Hodnocení odborné úrovně práce by mělo zohlednit i množství a vážnost chyb vyskytujících se v práci. 
3 Hodnocení pracnosti by mělo zohlednit podrobnost zpracování (např. konstrukční nebo výpočtové) vlastního řešení, více 

variant vlastního řešení nebo zpracování většího objemu naměřených dat. 
4 Hodnocení úrovně seznámení se stavem problematiky by mělo zohlednit zaměření rešerše na řešenou problematiku 

a využití tuzemské a zahraniční literatury a ověřených informačních zdrojů. 
5 Hodnocení uspořádání a úpravy by mělo zohlednit logiku členění práce do kapitol, grafickou podobu a celkovou úpravu 

práce, množství pravopisných chyb a celkový styl vyjadřovacího projevu. 
6 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 


