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1. Problematika práce
Diplomantka v práci řešila problematiku simulace robotizovaných pracovišť a jejich programování v
simulačním prostředí Process Simulate. Téma je vysoce aktuální a spadá do problematiky Průmysl
4.0. Zadání bylo relativně časově náročné, protože diplomantka řešila toto zadání s využitím pro ni
nových simulačních nástrojů.

2. Dosažené výsledky
Na základě předložené práce je možno konstatovat, že všechny cíle, specifikované v zadání DP, byly
splněny. Diplomantka provedla analýzu možností vytváření simulačních modelů robotizovaných
pracovišť v prostředí simulačního systému process Simulate, předvedla praktické možnosti
modelování trajektorie a zadávání parametrů trajektorie a realizovala simulaci operací reálného
robotického pracoviště na Katedře robotiky. Některé části práce, které popisují postup modelování a
řízení pracoviště nejsou dostatečně srozumitelně a logicky popsány, jedná se zejména o vazbu na
PLC a logické řízení simulace daného pracoviště. Práci považuji za velmi přínosnou, která bude
sloužit dalším vzdělávacím i výzkumným aktivitám na Katedře robotiky.

3. Původnost práce
Práce splňuje požadavky na diplomovou práci, praktická aplikace simulačního pracoviště byla
vytvořena ve dvou verzích - zjednodušená verze na základě samostatného studia a komplexnější
verze s dopravníkem na základě konzultací s pokročilými uživateli tohoto systému, což není na
závadu. Práce jako celek je dílo diplomantky.

4. Formální náležitosti práce
Práce má vcelku dobrou grafickou úpravu, drobné formální a gramatické chyby nijak nesnižují její
dobrou úroveň. Poněkud nedostatečná je dokumentace logického řízení simulačního pracoviště.

5. Dotazy na studenta
1. Existuje jedno komplexní "digitální dvojče" pro všechny účely použití nebo je lepší vytvářet
účelové digitální dvojče jenom pro daný účel použití - např. pro simulaci a optimalizaci dopravních
cest, pro ergonomickou analýzu, monitoring provozních stavů apod.
2. Lze v systému Tecnomatix využívat prostředky virtuální reality?
3. V daném simulačním systému je nadřazeným prvkem PLC nebo robot? Řídí PLC jednotlivé kroky
robotické simulace.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce svědčí o dobrých inženýrských schopnostech diplomantky, práci doporučuji k
obhajobě.
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