
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: Ing. Tomáš Polleč, MBA
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Oponenti: Ing. Tomáš Polleč, MBA
Téma: Návrh robotizace rozebírání forem
Verze ZP: 1
Student: Ing. Jakub Till

1. Problematika práce
Autor se v diplomové práci zabývá návrhem na automatizaci určité činnosti při rozebírání forem na
lisovacím komplexu společnosti VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Téma práce je specifické
pro danou společnost, ale obecné a aktuální v tom smyslu, že obdobné projekty automatizace řeší
většina výrobních podniků. Zadání je pak jasně popsáno a jsou stanoveny konkrétní cíle. Rozsah
řešení odpovídá nárokům kladených na diplomové práce.

2. Dosažené výsledky
V práci autor nejprve popisuje výrobek, postup výroby, způsob práce na pracovišti a objekt
manipulace. Vše je doplněno srozumitelnými schématy. Autor definuje požadavkový list a
zpracovává čtyři varianty řešení, u kterých jsou uvedeny principy provozu, bezpečnostní faktory,
rizika a náklady. Následně je proveden výběr optimální varianty, která je dále rozpracována a
doplněna výkresovou dokumentací. Závěr obsahuje shrnutí a uvádí další oblasti k řešení.

Doporučil bych v rámci variant zvážit i jiné výrobce (např. u spolupracujícího robotu značku KUKA)
na úkor varianty 3 (teleoperátor), která nesplnila základní předpoklad (automatizace).

Další prostor pro zlepšení zde vidím zejména v části zabývající se analýzy rizik. Autor použil metodu
hodnocení rizik ze společnosti Arcelor Mittal, aniž by bylo zřejmé, proč nevyužil metodu společnosti
VESUVIUS, případně nějakou obecnou metodu. Díky tomu se v analýzách vyskytují nerelevantní
údaje (4směnný provoz, duplikace a chybějící hodnocení apod.). Analýzy mi navíc nedávaly smysl,
neboť jsem nenalezl rozdíl mezi jednotlivými variantami a drtivá většina opatření je „školení“,
nikoliv technického rázu. Např. varianta 1 má velké bezpečností riziko jako hlavní nevýhodu,
varianta 2 toto riziko nemá, analýza je stejná pro obě.

Ocenil bych také shrnutí všech variant na konci kap. 5.

V hodnocení variant bych místo označení kritérií uvítal rovnou název kritéria, alespoň v tab 6.10 a
dále. Provedení hodnocení by si zasloužilo bližší vysvětlení, vzhledem k významnosti tohoto bodu.

Ke koncepčnímu návrhu nemám připomínek.

3. Původnost práce
Nenalezl jsem žádné znaky plagiátorství.

4. Formální náležitosti práce
Práce odpovídá zásadám pro vypracování.

K formální stránce mám tyto připomínky:

- Práce obsahuje gramatické chyby a několik formátových nedostatků, ale příliš nenarušují čtivost či
tok textu.

- V popiscích robotů na str. 29 bych se vyvaroval „marketingových“ sdělení typu „jedinečná
spolehlivost“ apod.

- Výkres č. 3 – tloušťka čar zde způsobuje slití výkresu, zvolil bych menší tloušťku.



5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem jste provedl hodnocení jednotlivých kritérií?

2) Jaký způsobem byla provedena analýza rizik?

3) Bezpečnostní plot okolo pracovišť výrazným způsobem omezuje práci operátorů na pracovištích –
za jakých podmínek by mohl plot nahrazen výhradně optickými bránami?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce splňuje zadání a prokázala orientaci studenta v problematice, práci proto doporučuji
k obhajobě.
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