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1. Problematika práce
Téma diplomové práce vychází z požadavku navrhnout, pro stávající robotizované pracoviště,
periferní zařízení pro výměnu palet. Jedná se tedy o konstrukční téma diplomové práce, které je v
souladu s oborem "Robotika". Rovněž náročnost práce odpovídá požadavkům na diplomové práce.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je provedena analýza stávajícího robotizovaného pracoviště na obrábění tělesa
kuželového kohoutu. Součástí této části práce je i analýza různých způsobů manipulace s paletami a
stávajících paletových výměníků. Dále byl definován požadavkový list na základě něhož byly
navrženy tři varianty řešení výměníku palet. Tyto varianty se od sebe odlišují různým způsobem
přesouvání palet.  Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta, která je podrobně
zpracována do formy technického řešení. Navržené technické řešení je doloženo výpočty a
sestavnými výkresy. V přílohách jsou uvedeny některé výpočty v sw MitCalc.

3. Původnost práce
Na základě kontroly na plagiátorství, v systému "EDISON", nebyly zjištěny žádné výrazné
podobnosti s jinými pracemi, lze tedy konstatovat, že předložená bakalářská práce je původní dílo
studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující připomínky:
      - Obrázky prezentující jednotlivé varianty řešení výměníku palet jsou málo srozumitelné, z
důvodů nevhodně zvolených barev,  bez předběžné znalosti řešené problematiky nelze posoudit
funkce jednotlivých variant.
      - Definovaná kritéria hodnotové analýzy neodpovídají požadavkům definovaným v
požadavkovém listu.
      - V hodnotové analýze nejsou zdůvodněna hodnocení jednotlivých kritérií.
      - Prezentované obrázky detailů navržené varianty jsou nevhodně barevně volené, tedy
nesrozumitelné, není z nich patrná funkce.
      - Kontrolní výpočty neobsahují ani jedno schéma, nelze posoudit jejich správnost.
      - Pohledy a řezy ve výkresech mohly být zobrazeny ve vhodnějším měřítku, aby byly
srozumitelnější.
      - Ve výkresu sestavy výměníku palet jsou v poznámce uvedeny pohony  v osách x,y,z. Tyto
osy nejsou ve výkrese nikde označeny.
      - V podsestavě zvedacího zařízení není patrné, který pohled je hlavní.
      - V některých pohledech chybí osy.

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete jak byly bodově ohodnoceny kritéria pro jednotlivé varianty.
2) Zobrazte navržený paletový výměník v celkové dispozici výrobní linky.
3) Nakreslete schéma zvedacího zařízení.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je požadované úrovni. Diplomant  prokázal schopnost řešit složité technické
problémy ,  a proto doporučuji předloženou práci k obhajobě.
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