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1. Problematika práce
Diplomová práce řešila dva základní problémy, se kterými se projektant robotizovaných pracovišť v
praxi potkává. Návrh koncepce a uspořádání pracoviště s ohledem na požadavky a možnosti
zákazníka a detailní návrh uzlových bodů s ohledem na zvolenou variantu řešení. V oblasti návrhu
koncepce diplomant navrhnul 7 možných variant uspořádání pracovišť, z kterých vybral 3, kterým se
dále detailně věnoval při hledání finálního řešení. V oblasti návrhu uzlových bodů řešil zásobník zubů
pro robota a kombinovaný nástroj pro manipulaci a svařování, pro které vytvořil i detailní výrobní
výkresy. Rozsah práce z pohledu časové a odborné náročnosti odpovídá reálným projektům řešených
v běžné praxi návrhářem robotizovaných pracovišť, a někdy ji i šíří rozboru přesahuje.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky v části návrhů variant pracoviště, nástroje i zásobníku dílů odpovídají současné
praxi a jsou použitelné pro reálnou aplikaci.

3. Původnost práce
Rozsah a proporce diplomové práce odpovídají potřebě téma uvézt a dále rozpracovat detailně
jednotlivé body. Úvodní část s rešerší tématiky robotického svařování nepřesahuje rozsah, který je
pro teoretickou část potřebná a rovněž jednotlivé části na sebe navazují. Některé komentáře svědčí o
vlastním náhledu na problematiku robotického svařování. Praktická část s návrhy variant je vzhledem
k jedinečnosti zadání zpracována kompletně diplomantem a může být v plné míře považována za jeho
dílo.

4. Formální náležitosti práce
- Schéma variant na obrázku 6.1 je špatně čitelné.
- Některé výkresy mají stejné číslo, i když obsahují výrobek ve fázi svařence a opracovaného
svařence.
- Pro zrychlení je v práci uvedena chybná jednotka. Místo m.s-2 je uvedeno m.s-1.

Pro samotnou práci jsou tyto nedostatky nezásadní a nemají žádný vliv na její hodnotu.

5. Dotazy na studenta
1. V práci se nezamýšlíte nad problematikou emergency zastavení robota při pohybu s uchopeným
zubem. Jak byste tuto situaci řešil?

2. Proč jste použil pro polohovadlo na ručním pracovišti stejné polohovadlo jako u robota?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant projevil schopnosti samostatné práce a logického uvažování při zpracování zadané
problematiky na úrovní inženýra. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji na úrovni Výborně.
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