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]r{ázev tématu: |{ávrh a renovace vyukovych za lzení,

1. Problematika práce (vymezení okruhu problémti ešenych v práci, jejich aktuálnost a
návamost na praxi, posouzení naročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

V práci je ešen p edevším návrh a následná rea|izace zaÍízení pro ukázku aplikace
pneumatickych mechanism . Náročnost práce odpovídá požadavk m na studenta
magisterského studia.

2. Posouzení dosaženych vysledkri (vypočty, projekční nebo programové ešení,
experimentáIniptáce, dílrěí závěry, p ínos práce a možnosti jejího praktického vyržití):

V rámci práce bylo navrženo a sestaveno zaÍízení p edstavující funkci a možné
aplikace pneumatick ch a vakuovych zaÍlzení. Byl proveden návrh pneumatického
obvodu, specifikace prvkri a návrh dalších konstrukčních částí za lzení a rovněž byl
sestaven ídicí program. Na tomto podkladě by|o zaÍízení sestaveno. P ílohou práce je
kompletní dokumentace k navrženému zaÍuení. Práce dále obsahuje návod na
programování automatri Logo! a návrh možn; ch ríprav stávajících v ukov ch
zaíízení. Sestaven zaÍízení bude sloužit p i prezentaci katedry a část věnovaná
programování bude používána p i vyuce v rámci p edmětu Rízení pneumatickych
mechanizm .

3. P ístup studenta k ešení práce (stuperi samostatnosti,využívání konzultací apod.):

Velmi oce uji diplomantriv aktivní p ístup. Většina práce byla odvedena již v zimním
semestru a zaÍízení tak mohlo byt sestaveno a prezentováno p i p íležitosti dne
otev enych dve í FS 29.1.2016.

4. Formální náležitosti práce (zďa byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS SME 05 003 ,,Zásady pro 1)ypracování diplomové (bakalá ské) práce", dále chyby a



opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy' jak práce
odpovídá normám, popř. provo zním a bezpeěnostním předpisům) :

Zásady pro vypracování DP byly dodrženy, všechny body zadání byly splněny. Práce
je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují, textová část s minimem chyb či
překlepů je vhodně doplněna obrázky a tabulkami.

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

Program a celó zaÍrr'eníje sestaveno tak, žeke spuštění manipulační části může dojít i
v případěn že v zásobníku není lipo. V tomto případě se manipulátor na začítku třetího
kroku zastaví. Jak lze tento problém odstranit? (navrhněte více variant _ HW sw)

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odbomých znalostech a

schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě a proč):

Student prokázal velmi dobré znalosti a schopnost samostatně řešit zadaný problém, a
to jak v části návrhu, tak při sestavování zaÍízení. Práci a celkový přístup hodnotím
velmi kladně a DP doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

P edloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocenÍ

vyborně.

V ostravě dne I .6.2016

podpis vedoucího prace


