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1. Dosažené výsledky
Téma diplomové práce vychází z potřeby firmy DAS spol. s r. o. Cílem práce bylo navrhnout a
konstrukčně zpracovat kombinovaný efektor pro manipulaci s pytlovaným zbožím, včetně
manipulace s paletou. V úvodu práce jsou analyzovány různé typy efektorů pro zadané manipulace.
Dále byl vybrán paletizační robot, který by byl vhodný pro tyto manipulace. Na základě zadání a
provedených analýz byl definován požadavkový list. V další části práce jsou navrženy dvě varianty
kombinovaného efektoru. Pomocí vícekriteriální analýzy byla vybrána optimální varianta. Tato
varianta byla podrobně zpracována do konstrukčního řešení, včetně potřebných výpočtů a výkresové
dokumentace. V papírové podobě jsou vytištěny čtyři výkresy, úplná dokumentace je na přiloženém
CD ve formátu PDF. Součástí práce je i cenová kalkulace. V závěru je provedeno shrnutí dosažených
výsledků.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce vychází z konkrétního zadání firmy, která se zabývá výrobou
manipulačních a dopravních zařízení. Tato zařízení se aplikují robotizovaných pracovištích.
Konstrukční návrh kombinovaného efektoru je tedy velmi aktuální a odpovídá oboru „Robotika“.
Práce odpovídá jak po stránce obsahové, tak i po stránce náročnosti požadavkům kladeným na
diplomové práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení diplomové práce samostatně, pravidelně využíval konzultací jak na
půdě školy, tak i ve firmě DAS.

4. Formální náležitosti práce
Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni a lze ji vytknout pouze následující nedostatky:
- Str. 21, významová chyba ve větě … mají taktéž aretované krájení polohy… nemělo být krajní
polohy?
- Hodnoty kritérií u jednotlivých variant je vhodné doložit výpočtem.
- Nápisy v šipkách, obrázek 5.10, jsou špatně čitelné.
- Obrázek 5.20 je nesrozumitelný.
- U výsledků pevnostních analýz by byly vhodnější větší obrázky, aby zobrazené hodnoty byly
čitelnější.
- Výkresové dokumentaci je mnoho nedostatků,které se opakují, například:

- Ve výkresu efektoru pohledy neodpovídají pravidlům pravoúhlého promítání, chybí
některé osy.

- U výrobních výkresů jednotlivých součástí je vhodnější uvádět v razítku čistý rozměr než
rozměr polotovaru.

- Jako polototovary pro příruby by bylo vhodné zvolit plech.
- V některých výkresech dílů chybí značky pro opracování.
- Díl skříň výkr. č. - zah0026-02, bude obtížně vyrobitelný, po svaření se deformuje.
- ...

5. Dotazy na studenta
1) Navrhněte úpravu dílu skříň- výkres č.  zah0026-02, tak aby se eliminovaly deformace.
2) Jaká je současné době vhodná technologie pro výrobu plechových dílů, například díl Deska 1 v.č.
zah0026-08-01. Jaký typ souboru se používá pro přenos dat.



6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Výkresová dokumentace sice poněkud
zaostává za úrovní textové části práce. Diplomant ale prokázal, že je schopen samostatně řešit
konstrukční úlohy. Proto doporučuji tuto práci k obhajobě.
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