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1. Problematika práce  

Diplomová práce (DP) vychází z reálné potřeby dílčí realizace automatizace jinak 

manuálně prováděných úkonů při zkoušení statorových svazků. Úkol v tomto rozsahu 

nebyl jak z mechanických, tak z ekonomických důvodů donedávna realizovatelný. Využití 

robotického řešení vychází z potřeb přesnosti a opakovatelnosti zkušebních postupů 

a zároveň z potřeby pokrytí tvarové proměnlivosti zkoušených objektů.  

2. Posouzení dosažených výsledků  

Rozsah témat řešených v DP odpovídá rozsahu dílčího projektu návrhu zkušebního 

pracoviště. Technické řešení navržené v rámci diplomové práce, včetně podrobného 

návrhu pracoviště zahrnuje také analýzu rizik, návrh bezpečnostních opatření, vytvoření 

3D modelu a dispozice, oživení, parametrizaci robota a rozpohybování robota potřebné 

pro provedení pracovního cyklu. Samotné řešení bylo experimentálně ověřeno 

s vyhovujícím výsledkem. V diplomové práci student závěrem posuzuje rámcovou 

a adekvátní ekonomickou rozvahu.  

3. Původnost práce  

Z textu práce je patrné, že obsah diplomové práce je až na odkazy na technické listy, 

standardy a základy robotizace kompletně vypracován autorem. Autor k diplomové práci 

přikládá přílohy vytvořené v softwarových nástrojích dodavatele KUKA robotics 

a programech třetích stran.  

Autor uvádí, že některé činnosti zajišťoval zadavatel diplomové práce, ale s ohledem 

na rozsah práce je tato součinnost ku prospěchu a ukazuje na studentovu schopnost 

praktické spolupráce. 
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4. Formální náležitosti práce  

Forma zpracování diplomové práce, struktura textu, obsah dílčích kapitol, grafických částí 

a příloh odpovídá technickému standardu. Odbornost vyjadřování je přiměřená, 

z diplomové práce je patrné, že si autor dobře osvojuje novou technickou terminologii. 

Použití odstavců, bodů, členění a rozsahu kapitol je vyvážené. V textu DP jsou výjimečně 

technické nepřesnosti (např. str. 38. „hledání inflexního bodu“, správně hledání bodu 

zvratu/vrchlíku), které ale jinak nesnižují hodnotu práce.    

5. Dotazy na studenta  

K obhajobě doporučuji zodpovědět na dotazy (výběr dvou ze tří):  

 Které aspekty spojené s mechanikou robota bylo nutné zohlednit při hledání 

optimální polohy pro umístění robota? 

 Jakým obecným způsobem může ovlivnit teplota okolí spolehlivost 

a opakovatelnost měření? 

 Jakým způsobem byste řešil návrh sekvencí pro řízení pohybu pro širokou 

škálu konstrukčního provedení svazků (stovky variant).  

6. Celkové zhodnocení práce  

Rozsah, obsah a komplexnost diplomové práce a detailnost dílčích částí svědčí o autorově 

konstruktivním a také praktickém přístupu k řešení technických úkolů. Stálé kladení 

důrazu na spolehlivost a bezpečnost není v dnešní době tak častá. Technické řešení DP je 

základními testy ověřené a technicky aplikovatelné.    

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 

  
  

V Kopřivnici      dne    31. 5. 2018   
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