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1. Problematika  práce (vymezení okruhu  problémů řešených v práci,  jejich aktuálnost  a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

DP řeší návrh nového manipulátoru pracovně nazývaného „Lipomat“ včetně výrobní
dokumentace, praktické realizace, naprogramování na nových PLC LOGO! a oživení
zařízení. Dále práce obsahuje návod na programování automatů LOGO!, které dosud
nebyly  v  laboratoři  pneumatiky  používány.  Součástí  je  i  návrh  na  renovaci
stávajících výukových manipulátorů a jejich nové naprogramování pomocí automatů
LOGO!.  Práci  považuji  vzhledem  k  náročnosti  řídících  programů  a  praktické
realizaci manipulátoru po stránce odborné i časové za vysoce náročnou. 

2. Posouzení  dosažených  výsledků (výpočty,  projekční  nebo  programové  řešení,
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Práce obsahuje výpočty pro dimenzování použitých pneumatických prvků, projekčně
konstrukční  návrh  zařízení  včetně  výrobních  výkresů,  pneumatická  obvodová
schémata,  krokové  diagramy,  kompexní  diagramy pohybů  a  ovládání,  programy
v jazyce funkčních bloků a zejména praktickou realizaci „Lipomatu“. Manipulátor
již byl prakticky využit  pro prezentaci  katedry v rámci Dne otevřených dveří  FS
29.1.2016 a bude jistě sloužit při výuce v laboratoři pneumatiky. 

3. Původnost  práce (proporce  rozsahu  jednotlivých  částí  dle  jejich  důležitosti  a  forma
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

Návrh zařízení  i  všechny programy v jazyce  FBD jsou zcela původní.  Návod pro
programování automatu LOGO! pochopitelně vychází z anglického manuálu. 
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4. Formální  náležitosti  práce (zda  byly  dodrženy  zásady  obsažené  v dokumentu
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a
opomenutí,  jejich  závažnost,  přehlednost  a  vnější  úprava,  grafické  přílohy,  jak  práce
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Formální  zpracování  DP  je  příkladné,  po  jazykové  stránce  nemám  k  práci
připomínky. Grafické přílohy obsahují krokové diagramy s komplexním diagramem
pohybů a ovládání,  na DVD-ROM jsou pak veškeré výrobní výkresy jednotlivých
součástí (18 detailních výkresů) a sestava manipulátoru a všechny řídící programy
v  FBD  pro  automat  LOGO!.  Výhradu  mám  k  pořadí  pozic  na  výkresech.
U kusovníku na samostatném listu se uvádějí čísla pozic od shora dolů, avšak pokud
je kusovník na výkrese (rozpiska) jako nadstavba popisového pole (razítka), pak se
pozice  číslují  ze  spodu  nahoru.  Rozsah  textové  části  (70  stran)  i  příloh  je
nadstandardní.

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbytný bod posudku): 

Vysvětlete  rozdíl  v  použití  příznakového bloku v  softwaru LOGO!Soft  Comfort a
příznaku – binárního operandu F (Flag) v softwaru AS-i Control Tools pro řízení
pneumatických modulů (AirBoxů) na průmyslové sběrnici.     

6. Celkové  zhodnocení  práce (zda  svědčí  o dostatečných  odborných  znalostech  a
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

DP je multidisciplinární a svědčí o velmi dobrých znalostech diplomanta jak v oboru
pneumatických  mechanizmů,  tak  i  v  oblasti  elektronického  řízení,  senzorů  a
programování. Vyzvednout lze také konstrukčně projekční schopnosti diplomanta.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.

Ve Vratimově dne 19.5.2016

podpis oponenta práce

2


