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1. Problematika práce
Cílem zadání práce bylo navrhnout robotizované svařovací pracoviště, tato problematika je v souladu
s oborem "Robotika". Po stránce náročnosti odpovídá zadání požadavkům kladeným na bakalářskou
práci.

2. Dosažené výsledky
Úvodní část práce působí chaoticky. V této části měl posluchač analyzovat současný stav svařovacích
robotizovaných pracovišť.  Jsou zde sice uvedeny některé příklady, ale bez obrázků. Zařazení
podkapitoly 1.3 Brány, do této kapitoly nedává smysl, až z dalšího textu je patrné, že v navrhovaném
pracovišti se budou svařovat posuvné brány pro oplocení.  Na základě požadavků, definovaných v
požadavkovém listu, byly navrženy dvě varianty řešení pracoviště, které se od sebe odlišují způsobem
pojezdu svařovacího robotu. Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta. V další
části práce je specifikován sortiment vyráběných svařenců, zde bych předpokládal určité rozmezí
výšky brány . Další část práce obsahuje popis činností, výpočet pracovního cyklu, popis vybraných
komponent. Práce je doložena jednoduchými dispozičními výkresy.

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:
      - Kapitolu č. 1 měl posluchač doložit obrázky.
      - Označování obrázků neodpovídá zvyklostem.
      - V hodnotové analýze není doloženo, jak byly určeny hodnoty kritérií u jednotlivých variant.
      - V kapitole 4. jsou uvedeny polotovary, není jasné co znamená u 4HR číslo 120000.
      - Výběr materiálu polotovarů podle strojnických tabulek je nevhodný. Ferona nabízí tyto
profily v jakosti 11375.
      - Formulace v úvodu kapitoly 5.1 není vhodná "Přípravky tvoří svařované konstrukce".
      - Z této kapitoly není jasné jakým způsobem budou polotovary upevněny.
      - Výkres sestavy mohl být ve větším měřítku, a tím by byl srozumitelnější. Bylo by vhodné
doplnit jej řezy.
      - Na výkrese sestavy je vhodné vykreslit i pracovní prostor robotu, aby byly zřejmé jeho
dosahy.
      - Výkres "Umístění RTP v hale" nevypovídá o ničem.
      - Na výkrese RTP chybí technické údaje pracoviště.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem se bude provádět transport hotových bran, co je nosný profil brány.
2) Jakým způsobem bude přesouvána zástěna (poz. 11).
3) Za jak dlouho bude obsluha schopna připravit polotovary do svařovacího přípravku?

6. Celkové zhodnocení práce
Úroveň bakalářské  práce je poznamenaná skutečností, že z osnov bakalářského studia byl vyřazen
předmět navrhování RTP, který by dal posluchačům návod pro řešení takto zadaných problémů.
Většina mých výtek pochází v nedostatečných zkušeností posluchače. Přesto posluchač  prokázal
schopnost řešit technické problémy a proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě .
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