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1. Dosažené výsledky
Předložená diplomová práce je velmi obsáhlá. Diplomant řešil automatickou balicí a paletizační
linku. Úvodní část práce je věnována  podrobné analýze činností, které je třeba provést. Rovněž jsou
zde prezentovány prostředky pro realizaci těchto činností. Na základě této analýzy byl definován
požadavkový list. Dále diplomová práce obsahuje navržené tři varianty řešení . První dvě jsou plně
automatické, obsluha pouze vkládá do linky kartony a proložky . Ve variantě A je použit průmyslový
robot  a ve variantě B manipulátor. Ve variantě C se předpokládá pracovník. Pomocí vícekriteriální
analýzy byla vybraná optimální varianta. Hodnocení definovaných kriterií je podloženo konkrétními
údaji. Hodnocení významnosti provedl diplomant a jeden odborník z praxe. Lze tedy konstatovat, že
výběr optimální varianty je objektivní. Hodnocení jednotlivých variant je sice velmi těsné, nicméně je
na projektantovi aby provedl rozhodnutí. Byla vybrána varianta B. Další část práce se zabývá
podrobným popisem konstrukce a funkce vybrané varianty. Tato obsahuje několik velmi originálních
konstrukčních řešení, jako příklad lze uvést konstrukci efektoru, který je schopen manipulovat
současně s dvaceti přístroji, včetně uložení proložky. Navržená varianta je doložena podrobnými
kapacitními výpočty, ze kterých je stanoven časový plán linky na 12 hodin. Dále jsou zde
kinematické a dynamické analýzy které diplomant prováděl v CAD systému  PTC Creo Parametric a
MDO. Rovněž byly provedeny funkční výpočty některých komponent. V závěru práce je provedena
ekonomická kalkulace. Práce je doložená projekční výkresovou dokumentací.

2. Problematika práce
Diplomová práce má charakter projektu a rovněž jsou zde řešeny i  konstrukční  uzly. Je tedy velmi
komplexní, asi tak jak je to v současné době ve firmách vyžadováno. Poněvadž se jedná o návrh
automatizované linky, tak téma diplomové práce je v souladu s oborem robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Poněvadž je diplomant studentem kombinované formy studia, pracoval velmi samostatně, nicméně v
rámci možností využíval i konzultací s vedoucím práce.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je na velmi  vysoké úrovni, diplomant při jejím zpracování zúročil praktické
zkušenosti při navrhování automatických linek. Vysokou úroveň diplomové práce poněkud snižuje
výkresová dokumentace, ze které je patrné, že diplomant výkresům nevěnoval potřebnou pozornost.
Lze vytknout:

- Výkresy mohou být vytištěny černobíle.

- Pro výkresy je vhodné použít zjednodušených reprezentací některých dílů aby jednotlivé hrany
nebyly slité.

- Je vhodné používat ve všech výkresech stejné symboly pro pozice.

- Z výkresů není patrný způsob kotvení do podlahy...

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem budou jednotlivé celky kotveny.

2) Bude navržená linka realizována.



6. Celkové zhodnocení práce
Jak jsem výše uvedl, předložená diplomová práce je na velmi vysoké úrovni, diplomant prokázal
schopnost řešit velmi složité technické problémy a proto navrhuji tuto  práci k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:
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