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1. Dosažené výsledky
V předložené diplomové práci je řešen konstrukční návrh stroje pro montáž plováků, které slouží ke
snímání výšky hladiny oleje v hladinovém snímači. V úvodní části práce je proveden podrobný popis
vlastního plováku a původní stav jeho montáže. Dále jsou uvedeny požadavky na navrhovaný stroj.
Na základě těchto požadavků byly specifikovány funkční uzly, kterými se diplomant dále zabýval. Je
zde uveden podrobný popis použití možných komponent, apod. Dále byla vytvořena morfologická
matice, na jejímž základě byly navrženy  tři varianty řešení stroje. Varianty jsou doloženy
jednoduchými schématy. Aplikací kriteriální analýzy byla vybraná optimální varianta. Tato varianta
je podrobně popsána, doložena některými výpočty a výkresovou dokumentací jak v tištěné tak i v
elektronické podobě a jednoduchým ekonomickým zhodnocením. V Závěru práce je provedeno
zhodnocení dosažených výsledků. Navržený stroj je již v provozu a diplomant se osobně podílen na
jeho montáži a oživení.

2. Problematika práce
Diplomová práce má charakter projekční a konstrukční práce. Z hlediska náročnosti práce je v
souladu s požadavky kladenými na diplomové práce. Poněvadž se jedná o konstrukční řešení stroje,
jehož funkce  přispívá k automatizaci definovaných činností,  je toto téma práce v souladu s oborem
robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval velmi samostatně, konzultací s vedoucím práce využíval až při závěru zpracování
diplomové práce.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je na velmi  dobré úrovni, jak po stránce textové tak i po stránce grafické, ale
především odborné.
Lze vytknout pouze následující:

- Na přiloženém CD chybí text diplomové práce ve formátu DOC, je zde pouze formát PDF.

- Název kapitoly 4. "Popis návrhů jednotlivých uzlů" neodpovídá obsahu, diplomant zde řeší nejenom
konstrukční uzly, ale i činnosti a výpočty.

- Popis výsledné varianty, kapitola 6. působí poněkud zmateně, nejdříve materiálový tok, pak energie
na provoz stroje, následuje popis rámu.

- V podkapitole Efektor , robot je uveden popis použitých komponent.

- 3D obrázky výsledné varianty jsou vytvořeny i se stínem, myslím si, že to v technickém textu
působí rušivě.

- K výkresové dokumentaci se nevyjadřuju, byla zřejmě vytvořena podle zvyklostí firmy, nicméně si
myslím, že bez přítomnosti diplomanta při montáži, by byly velké problémy.

- Ekonomickému zhodnocení chybí hodnota výsledných nákladů na pořízení stroje.

5. Dotazy na studenta
1) Návrh a realizace  prezentovaného stroje  je velmi rozsáhlý, předpokládám, že na něm pracovalo
víc zaměstnanců. Vyjádřete procentuálně Váš podíl na celém projektu.



2) Uveďte předpokládané celkové náklady na realizaci stroje, a pokud můžete i skutečné.

3) Stroj uvedený do provozu, byl vyroben podle dokumentace odevzdané  v diplomové práci? Byla
vytvořena dokumentace skutečného stavu?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je z hlediska návrhu mechanické konstrukce velmi zdařilá a dokládá
schopnost diplomanta samostatné a systematické technické práce v oblasti mechanických konstrukcí
robotizovaných výrobních pracovišť a jejich periferií. Práci doporučuji k obhajobě.
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