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1. Problematika práce
Vymezení tématu se mi zdá komplexní, od návrhu až po vlastní skutečnou realizaci. Tato diplomová
práce vychází přímo z praxe, jelikož se student podílel jak na fázi návrhu v době své brigády při škole
ve firmě, tak následně v době přímé realizace, kdy byl účastníkem dílčí realizace jednoho uzlu
realizovaného projektu. Časově, návrh byl realizován počátkem roku 2017 a vlastní realizace spadala
na ¾ letí 2017 (1. etapa) a robotické pracoviště ¼ letí 2018.

2. Dosažené výsledky
Studentův úkol byl v první fázi předložit několik možných variant řešení tohoto projektu, ty se pak
následně ocenily a předložily k posouzení a diskuzi zákazníkovi.
Přínos práce, byl v tom, že poslouží jako zadání řešení již získané zakázky a projektant mohl navázat
na návrh studenta a dále dopracovat celý projekt robotického pracoviště.

3. Původnost práce
Takové pracoviště je jedinečné a nikde zatím nebylo instalováno až nyní v rámci naší firemní
zakázky. Dále v rámci pravidelné brigády u nás ve firmě, mohl dostat na zpracování určitý uzel
tohoto projektu už s vizí použití do diplomové práce.

4. Formální náležitosti práce
Chyby v jednotkách: doba návratnosti (rok), PD a VD (nejsou stupně)
Příloha E: výkresy nejsou označeny: ani počet, ani čísla v seznamu
Příloha F: CD není označeno jako příloha F

5. Dotazy na studenta
1) Jaké metody (simulace) či SW zná pro virtuální tvorbu robotických či jiných pracovišť ve fázi 3D
modelu?

2) Jak složité nebo jednoduché je navrhnou funkční robotické či automatizované pracoviště?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal schopnost řešit velmi složité technické problémy. Předloženou  práci  doporučuji k
obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 05.06.2018 Ing Karel Lisník


