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1. Dosažené výsledky
Úvodní část práce je věnována podrobnému popisu výroby medu. Diplomant vychází ze svých
bohatých zkušeností chovatele včel . Je zde provedena analýza ručního způsobu vytáčení medu a
rovněž i způsob komerčního vytáčení medu ve stacionární lince. Cílem diplomové práce je navrhnout
mobilní automatizované  pracoviště, pro které  byl specifikován požadavkový list. Mobilní pracoviště
bylo navrženo ve dvou variantách, s různým uspořádáním prostředků pro vytáčení medu.
Hodnotovou analýzou byla vybraná varianta se symetrickým uspořádáním jednotlivých komponent
linky. Tato varianta je podrobně zpracována, včetně potřebných výpočtů a výkresové dokumentace. V
závěru práce jsou provedeny ekonomické propočty a vypočtena návratnost navrhované mobilní linky.

2. Problematika práce
Téma diplomové práce  je zaměřeno na návrh automatické linky pro vytáčení medu. Přestože je to
netypická činnost, lze ji považovat jako servisní. Navržené mobilní pracoviště je automatické
zařízení, které vykonává specifickou servisní činnost a je v souladu se zaměřením oboru robotika. Po
stránce odborné a obsahové splňuje nároky kladené na diplomové práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení zadané problematiky iniciativně. Přestože je studentem kombinované
formy studia, v rámci svých možností se pravidelně zúčastňoval konzultací. Velkým kladem je
skutečnost, že je zkušený včelař, a že řešenou problematiku ovládá z praktického hlediska.

4. Formální náležitosti práce
Po formální  stránce je předložená práce na požadované úrovni. Rovněž i z hlediska jazykové úrovně
a grafické úpravy, je práce na dobré úrovni. K diplomové práci mám následující připomínky:

- V popisu navržené varianty by bylo vhodné, aby v obrázcích byly pozice a v textu na ně odkazy, tak
jak je to u popisu efektoru.
- Jako kritické místo pracoviště, předpokládám vstupní gravitační skluz. Nejsem přesvědčen, že úhel
je dostatečný. Funkčnost není doložena výpočtem.
- V práci není řešen odsun víček z rámku po odvíčkování.
- V popisu celého cyklu ( kap. 14) není patrné, jestli se budou rámky v medometu otáčet, nebo má
medomet možnost reverzace otáček. Toto je vysvětleno pouze v kapitole 12.2.
- V textové části jsou zmiňovány senzory pro zajištění automatického chodu pracoviště, nikde jsem
nenašel jejich umístění.
- Z práce není patrné, co bude řídit automatický chod pracoviště. Pouze v ekonomickém hodnocení je
uvedená cena řídicího systému.
K výkresů mám následující připomínky:
- Výkresy sice obsahují potřebné náležitosti, pohledy, kóty, pozice... Není zde uveden ani jeden řez,
aby bylo možno posoudit funkčnost navržených konstrukcí.
- Výška písma kót a pozic neodpovídá zvyklostem technického  kreslení .
- Na dispozičních výkresech je vhodné kótovat umístění komponent  na osy, tyto osy tam postrádám.
- V titulním nadpisu na dispozičním výkresu je uveden název: Robotizované technologické pracoviště
pro stáčení medu, nebylo by správně "pro vytáčení medu"?

5. Dotazy na studenta
1) Doložte výpočet pro funkčnost vstupního skluzu.
2) Jak bude řešen odsun odvíčkovaného matriálu.
3) Specifikujte řídící systém pracoviště.



6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je na požadované úrovni a splňuje všechny náležitosti. Posluchač
prokázal schopnost řešení technických problémů a pro doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 02.06.2015 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.


