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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Práce byla řešena v návaznosti na reálný problém se zmetkovitostí při výrobě odlitků, 

zejména převodovek, náprav, bloků motorů, brzdových a spojkových skříněk apod., pro 

zemědělský průmysl, užitkové vozy, hnací techniku a výrobce motorů. Ke zmetkovitosti 

dochází špatným založením daných komponent do formy, což je zapříčiněno lidským 

faktorem. Komplexní automatizace této problematiky by bylo náročné jak po stránce 

odborné, tak i časové. Práce se tedy měla zaměřit na problematiku zakládání komponentů 

do forem a navrhnout vhodnou manipulační a automatizační techniku. 

      

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Už od úvodu je zřejmé, že diplomant tuto práci podcenil a dělal ji v časovém presu. Téma 

této práce bylo rozsáhlé a náročné jak z odborného, tak i časového hlediska, a tohoto se 

dalo nadmíru využít. Diplomant měl obrovskou příležitost využít rad a poznatků z praxe, 

které využíval jen částečně. Intenzivněji pak v posledních dvou týdnech.  

Cílem této práce bylo navržení efektoru s náležitou výkresovou dokumentací pro 

manipulaci s danými prvky a provedení dispozičního návrhu komplexního pracoviště 

obsahujícího dopravníkový systém forem, dopravníkový systém jader, robot s navrženým 

úchopným systémem, zásobníkem manipulovaných komponent a bezpečnostními prvky. 

V úvodu práce je provedena analýza současného stavu a popis referenční formy, pro kterou 

je navržen jak efektor, tak celé pracoviště. 

Vzhledem k tomu, že v zadání bylo navržení efektoru jako jedna z hlavních částí práce, by 

měla být provedena detailnější analýza efektorů (kapitola 3.1). Diplomant prokázal obecné 

znalosti o úchopných systémech, a jejich návrh k danému použití jsou vhodné. 
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Nezatracoval bych však variantu pneumatického chapadla pro vtokové filtry a ucpávky. 

Konstrukce na obrázku 22 (stránka 31) je jen jedna z mnoha, která by se dala použít. Níže 

v textu na stejné straně je uvedeno, že pneumatické chapadla mají nepřesnou synchronizaci 

stlačení čelistí, což nemusí být pravda, záleží na návrhu. U nakupovaných je synchronizace 

dokonalá. 

Dále jsou analyzovány roboty a manipulátory, kde je také pár mylných informací, které 

však pramení z nedostatku praxe a menší informovanosti o dostupných systémech. Není to 

žádnou chybou a diplomant se rozhodl dobře pro využití šestiosého robotu pro tuto 

aplikaci. V tabulce 4 na straně 47 však nechápu zvýšení nosnosti robotu o dynamické 

účinky x100%. Dle mého názoru je to jen špatná formulace termínu. 

Celkový návrh chapadla je poměrně jednoduchý a jeho použití v praxi by bylo funkční. 

Rovněž využití automatické výměny nástrojů je dobrou variantou. 

V neposlední řadě jsou navrženy periferie zařízení pro transport požadovaných 

manipulovaných dílů. Tento návrh je obecný, koncepčně dobře navržený. Zde je opět 

možností spoustu a rozsahem by to mohla být samostatná diplomová práce. 

Chybí mi časová studie k pracovnímu cyklu popsaném v kapitole 5.3 na stránce 60. 

U cenového odhadu v kapitole 5.4 na stránce 61 chybí režijní náklady. Dole je však 

uvedena poznámky, že budou do kalkulace zahrnuty až po přijetí nabídky. Vzhledem 

k tomu, že režijní náklady budou důležitou částí tohoto projektu, je toto tvrzení chybné.  

Jako podklad pro další práci je tato práce dostatečná a splnila by zadání zákazníka, který 

žádal studii automatizace. 

      

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo 

studenta): 

Práce diplomanta je původní a kompletně ji lze pokládat za dílo studenta. Využité části 

jsou náležitě citovány. 

      

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále 

chyby a opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak 

práce odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Kapitoly mají logickou strukturu a jsou 

přehledné. V textu se objevuje 4x hláška „Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.“, což jsou 

chyby ze špatného prolinkování odkazů. 

Tištěná forma neobsahuje kopii zadání s podpisy děkana a vedoucího katedry. 

Po formální stránce se jedná o dílo s množstvím nesmyslných formulací a slovních spojení, 

které působí zmatečně a vedou k zamyšlení pochopení dané problematiky. Úvod je hodně 

obecný a zasloužil by si více rozvést řešenou problematiku. Já jako člověk znalý této 

problematiky jsem s tím neměl problém. Z gramatického hlediska je práce kromě drobných 

chyb v pořádku. 

Z praktického hlediska nechápu členění priorit požadavkového listu, který není označen 

nadpisem jako příloha. Vzhledem k rozsahu bych tuto přílohu (B) spolu s přílohou D dal 

jakou součást práce. 
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Ve výkrese 000-00 PRACOVISTE jsou patrné chyby z nepozornosti a časového presu. 

Komplexně je výkresová dokumentace, až na nějaké drobné chyby (staré značky drsnosti, 

chybějící osy) na vysoké úrovni a díly jsou vyrobitelné. U některých dílů by se však chtělo 

zamyslet nad jejich modifikací, protože výroba by byla poměrně drahá (142_01, 142_02). 

 

 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby 

práce, nezbytný bod posudku): 

1. Jaký mají význam priority v požadavkovém listu? 

2. V práci je zmíněno vyhledávání pozice pískové části formy Smart kamerou 

z důvodu nepřesnosti výroby této části formy. Jaká je tedy přesnost výroby? 

3. Jakým způsobem je řízeno elektrické chapadlo GEH6060IL společnosti Zimmer 

Group? Konkrétně jakým způsobem se řídí zdvih a úchopná síla? 

4. Jak bude detekováno nebo zajištěno, že obsluha připravila správné díly k založení 

do formy při změně sortimentu? 

 

      

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Je zřejmé, že práce byla vytvořena v časovém presu. Dílčí části diplomové práce by bylo 

nutné pro praktické využití rozpracovat detailněji. I přes výše zmíněné nedostatky práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

Dobře 
 

  
  

V Ostravě       dne 1. 6. 2018      
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


