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1. Dosažené výsledky
Diplomantka v rámci analytické části provedla rozbor a popis jednotlivých nástrojů simulačního
systému Tecnomatix. Na základě získaných poznatků z této analýzy, nalezených informačních zdrojů
a svých zkušeností brigád ve společnosti Chropyňská strojírna a.s. provedla instalaci simulačního
nástroje Process Simulate a v něm zpracovala simulační model výukového pracoviště katedry.
Diplomová práce má sloužit jako podklad a studijní materiál pro tvorbu návrhových simulačních
modelů a digitálních dvojčat robotizovaných pracovišť.
Diplomatka zpracovala dva teoretické simulační modely, na kterých popisuje použité techniky a
postupy pro vytvoření těchto simulací. V prvním případě „základní“ simulace je poněkud
problematickým aspektem změna kreslící podložky za odkládací místo pro kostky bez přerušení
pracovního cyklu robotu. V druhé rozšířené simulaci je pak problémem kolize mezi palcem efektoru
a již položenou kostkou. Tyto nedostatky simulací však nemají zásadní vliv na výukovou hodnotu
vytvořených modelů.
Za obtížně pochopitelnou považuji kap. 5.3. Rozpoznat záměr posloupnosti řazení jednotlivých
operací se mi podařilo až na základě zhlédnutí přiloženého videa. V úvodu této kapitoly bych ocenil
popis vytvořené simulace a vývojový diagram s naznačenými závislostmi mezi jednotlivými
operacemi.
Za přínosnou pak považuji kap. 8 se stručným shrnutím základních doporučení pro tvorbu
simulačních modelů robotizovaných pracovišť v Process Simulate.
Práce jako celek společně s přílohami bude vhodným podkladem pro začínající uživatele se systémem
Process Simulate.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem digitalizace výrobních procesů. Systém Process
Simulate je jedním z nejrozšířenějších simulačních systémů pro tvorbu simulačních modelů
komplexních výrobních procesů a v oblasti automobilního průmyslu se stává standardem pro
ověřování navržené logiky automatizovaných pracovišť i komplexních robotických linek.
Práce v systému Process Simulate pro začínajícího uživatele je velmi náročná zejména časově,
protože je potřeba nejprve dohledávat vhodné informační zdroje a použitelné postupy pro řešené
problémy. Mnoho času je potřeba věnovat rovněž pročítání uživatelských fór. Z tohoto pohledu je již
samotná instalace systému podle oficiálního návodu značně komplikovaná a procedura.
Sada znalostí, které diplomantka v průběhu řešení práce získala a aplikovala, budou na dnešním trhu
práce velmi žádané, protože dodavatelské firmy v automobilovém průmyslu jsou nuceny tyto nástroje
a postupy využívat.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomantka řešila zadané téma samostatně a aktivně. Konzultací využívala v přiměřeném rozsahu.
Konzultace byly věcné a podložené připravenými materiály v dohodnutém rozsahu.

4. Formální náležitosti práce
Práce splňuje formální nároky na závěrečnou práci. U některých obrázků jako např. 54, 63, 66 a
všech na str. 71 bych uvítal podrobnější popis a zdůvodnění provedených nastavení.



5. Dotazy na studenta
1. Existuje rozdíl mezi robotickým programem a operací? Co se v rámci simulací v prostředí Process
Simulate považuje za operace?

2. V čem a jak byly zdokonaleny simulace v rámci kap. 6?

3. Do jakého ročníku studia byste zařadila výuku tohoto simulačního nástroje a jaké znalosti by již
studenti měli mít pro efektivní využití tohoto nástroje?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomantka prokázala schopnost aplikovat znalosti získané v průběhu studia a samostatné
systematické technické práce. Navíc prokázala, že je schopna samostatně nastudovat a používat i
znalosti a dovednosti v nové oblasti. Práci i přes zmíněné nedostatky považuji v nové oblasti
komplexních robotických simulací za zdařilou. Hodnotím: velmi dobře.
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