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1. Dosažené výsledky
V předložené diplomové práci je řešeno robotizované pracoviště paletizace výrobků,  určených pro
následnou expedici k firmám, jež se zabývají jejich prodejem. Diplomant byl součástí týmu, který
navrhl kompletní projekt celého pracoviště, jež bylo následně realizováno. V práci jsou především
prezentovány výsledky diplomantovy činnosti. Diplomant navrhl tři varianty řešení robotizovaného
pracoviště. Pomocí vícekriteriální analýzy vybral optimální variantu a podrobně zpracoval vybraný
konstrukční uzel, doložil potřebnými výpočty a  nejdůležitějšími výkresy. Diplomant se rovněž v
práci zabývá  ekonomickým zhodnocením včetně výpočtu návratnosti investic. V závěru práce
hodnotí diplomant dosažené výsledky, rovněž zde uvádí konkrétní příklad problému při realizaci,
který musel řešit. V přílohách diplomové práce jsou doloženy fotografie z realizace řešeného
konstrukčního uzlu.

2. Problematika práce
Diplomová práce má charakter projekční a konstrukční práce. Z hlediska náročnosti, je práce v
souladu s požadavky kladenými na diplomové práce. Poněvadž se jedná o řešení konstrukčního uzlu
automatizované linky, proto je téma diplomové práce v souladu s oborem robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval velmi samostatně, pravidelně využíval konzultací s vedoucím práce i externím
konzultantem.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je na velmi  vysoké úrovni, jak po stránce textové tak i po stránce grafické, ale
především odborné.
Lze vytknout pouze následující drobnosti, které nesnižují úroveň diplomové práce:

- Diplomant zvolil označení pro manipulační jednotku MJ což je běžné označení pro mega jouly, je to
matoucí.

- Z tabulky č. 14, není patrné jak byla určena významnost kritérií.

- V tabulce č. 18 je uveden parametr "Průměr válečku d" jeho hodnota je 40 mm x 1,5 mm, co
znamená 1,5 mm.

- Výkresová dokumentace je provedena podle zvyklostí firmy DAS, nicméně diplomant mne uvádí v
razítku, v položce schválil, což neodpovídá skutečnosti.

5. Dotazy na studenta
1) Projekt prezentované linky je velmi rozsáhlý, předpokládám, že na něm pracovalo víc
konstruktérů. Vyjádřete procentuálně Váš podíl na celém projektu.

2) Vysvětlete způsob určení významností kritérií podle tabulky č. 14.

3) Vysvětlete zodpovědnosti jednotlivých pracovníků uvedených v razítku" Vypracoval, Dozor,
Schválil" jak jsou definovány ve firmě DAS.

6. Celkové zhodnocení práce
Jak jsem výše uvedl, předložená diplomová práce je na velmi vysoké úrovni, diplomant prokázal
schopnost řešit velmi složité technické problémy, nejenom na 3D modelech při navrhování, ale byl



schopen řešit problémy vzniklé při realizaci. Proto navrhuji tuto  práci k obhajobě.
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