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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce je konstrukčního typu. Cílem práce bylo navrhnout kombinovaný paletizační
efektor pro robot Fanuc, tato problematika je v souladu s oborem "Robotika" a současnými
požadavky průmyslu na automatizaci paletizace výrobků. Po stránce náročnosti odpovídá
požadavkům kladeným na diplomovou práci.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je proveden jednoduchý popis manipulace s pytlovým zbožím a jeho základní
rozdělení, s paletou, dále přidržování objektu manipulace, výběr vhodného robota a popis palety.
Části manipulace s paletou a přidržování objektu manipulace je příliš strohá, bez možných variant
řešení, předpokládal bych, že se v ní bude posluchač zabývat různými možnými způsoby manipulace
a uchycení jak pneumatickými tak elektrickými mechanismy. Dále je specifikován požadavkový list,
na základě kterého byly navrženy dvě varianty řešení. První i druhá varianta jsou pneumatické.
Pomocí hodnotové analýzy byla vybraná optimální varianta. Tato je podrobně zpracována, doložena
některými výpočty a výkresem sestavy, včetně podrobného technického popisu jednotlivých částí
navrženého efektoru. Je zde rovněž doložen výpočet nákladů. V závěru je provedeno zhodnocení
dosažených výsledků.

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

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující připomínky:
- K dodržení zásad dle FS_SME_05_003 mám čtyři drobné připomínky, první: popis na hřbetu práce
není úplně v souladu, za druhé: na titulním listu se neuvádí konzultant, za třetí: poděkování patří na
závěr práce a čtvrtá: úplně chybí popis na vložené příloze „CD“.
- V hodnotové analýze není zcela jasně doloženo, jak byly určeny hodnoty „počet voleb“ v tabulce
4.4.
- V kapitole 6.7 a 6.8 u kontroly ložisek chybí závěr, např. porovnání výsledků s katalogovými
hodnotami použitého ložiska.
- Na výrobní dokumentaci chybí množství rozměrových kót, stanovení výrobních rozměrových a
polohových tolerancí.
- Montážní sestava by měla obsahovat kontrolní kóty efektoru ve všech funkčních polohách
(rozevřeno, sevřeno, ..).
- Název 8. kapitoly, "Cenová kalkulace" považuji jako nevhodný. Jedná se spíše o výpočet nákladů,
kde chybí stanovit další podstatné náklady na pořízení takového efektoru (např. náklady: na
zpracování potřebné výkresové a průvodní dokumentaci, povrchovou ochranu, zkoušky a vlastní
montáž a kompletaci efektoru)

5. Dotazy na studenta
1) Vysvětlete, proč nebylo uvažováno s elektrickými pohony při výběru variant řešení efektoru.
2) Vysvětlete pojem „počet voleb“ a jeho stanovení z kapitoly hodnotová analýza.
3) Odhadněte zbývající nákladové položky kalkulace pro stanovení celkových nákladů spojených s
výrobou efektoru.



6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je i přes výše uvedené výhrady požadované úrovni. Kladem práce je podrobný
technický popis jednotlivých částí navrženého efektoru včetně nákresů a výpočtů. Posluchač prokázal
schopnost řešit technické problémy.
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