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1. Dosažené výsledky
Obsah diplomové práce odpovídá bodům zadání. V úvodní části provedl diplomant podrobnou
analýzu technologie, na základě této analýzy specifikoval požadavkový list. Dále byly navrženy čtyři
varianty řešení. Jednotlivé varianty se od sebe principiálně odlišují, což je základní podmínka pro
provedení kriteriální analýzy. Pro všechny varianty provedl diplomant analýzu rizik. Analýza byla
provedena podle metodiky firmy ArcelorMittal  a je shodná pro všechny varianty. Výsledky těchto
analýz jsou doloženy jako přílohy na CD a v tištěné podobě. V další části práce je vybraná varianta
podrobně zpracována, doložena ekonomickými propočty na případnou realizaci navrženého řešení.
Vybraná varianta je rovněž doložena bezpečnostními opatřeními, které byly specifikovány na základě
analýzy rizik. K diplomové práci je doložen výkres dispozičního řešení navrženého p racoviště,
včetně podkladů získaných od firmy VESUVIUS. Výsledky práce jsou na přiloženém CD.

2. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází ze snahy firmy VESUVIUS do různých výrobních technologií
nasadit a provozovat robotizaci. Je to tedy velmi aktuální téma a odpovídá oboru "Robotika". Rozsah
diplomové práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomand přistupoval k řešení diplomové práce zodpovědně, pravidelně se zúčastňoval konzultací,
nejen s vedoucím práce ale i s konzultantem z firmy VESUVIUS. Samostatně řešil  vzniklé technické
problémy.

4. Formální náležitosti práce
Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce.  Po stránce grafické je
textová část na velmi dobré úrovni. Diplomant se sice nevyhnul gramatickým chybám, které ale
nesnižují úroveň práce. Toto bohužel neplatí o dispozičním výkresu , který je v tištěné podobě, v
podstatě nečitelný.
K diplomové práci mám následující připomínky:

- Diplomant nedoložil na CD  text diplomové práce ve formátu MS Word.

- Kapitola 9. Legislativa, měla být zařazena před popisem analýzy rizik.

- Součástí kapitoly kde diplomant navrhuje  první variantu je i analýza rizik. Poněvadž se tato analýza
vztahuje na všechny navržené varianty bylo by vhodnější, aby popis analýzy rizik byl umístěn před
navržené varianty.

- Z tabulky 6.4 Hodnocení kritérií, není patrné, jak byly definovány hodnoty kritérií pro jednotlivé
varianty.

- Na dispozičním výkresu jsou pouze základní pohledy, bylo by vhodné aby tento výkres obsahoval
řezy a detaily, více kót, apod...

5. Dotazy na studenta
1) V hodnocení jednotlivých variant jsou provedeny některé výpočty, jak se toto hodnocení promítlo
do kriteriální analýzy?

2) Které údaje je potřeba uvést na dispozičním výkrese?



3) Po získaných zkušenostech ze zpracování tohoto tématu, jak byste postupoval nyní?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni, až na špatnou kvalitu dispozičního výkresu .
Nicméně diplomant dokázal nastínit  řešení složitého   technické problému, přičemž musel nastudovat
problematiku analýzy rizik, která se na katedře zatím probírá okrajově.  Jednoznačně prokázal
inženýrské myšlení a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
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