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1. Problematika práce
Diplomant rozpracoval tři dílčí úkoly, každý z nich je zpracován ve třech variantách řešení. Tyto
úkoly jsou reálným zadáním výrobců dílů pro automobilový průmysl. Úkolem diplomanta bylo řešit
daná zadání za použití kolaborativních robotů, které zpravidla pro tento typ úloh nejsou vhodné.
Zadání na první pohled nepůsobí složitě, je to však jen zdání. K návrhu řešení těchto komplexních
úloh se diplomant musel detailně seznámit s problematikou kolaborativní robotiky, bezpečnostní
legislativy apod.

2. Dosažené výsledky
Student provedl podrobnou analýzu současného stavu, detailně popsal bezpečnostní normy,
především pak technickou specifikaci, jež se týká problematiky kolaborativní robotiky. Dále student
analyzoval zadané úkoly a vhodně sestavil požadavkové listy pro následné koncepční řešení.
Prvním úkolem je návrh efektoru pro základní světlometu do bedny a následnou manipulaci s bednou
se třemi kusy světlometů do gitterboxu.  Student zpracoval tři varianty řešení, vzhledem k velmi
komplikovanému zadání, a především požadavku na použití kolaborativního robotu při rychlém
výrobním taktu student správně vyhodnotil tento úkol jak neřešitelný. Mimo rychlý výrobní takt linky
je důvodem i fakt, že žádný z prvků, které je nutné v řešení použít (gitterbox, bedna na světlomety)
není uzpůsoben pro průmyslovou automatizaci a ani za použití kamerových systémů nelze docílit
potřebného zpřesnění cílových pozic robotu.
Druhým úkolem je řešení čelistí efektoru pro manipulaci s elektromotorem a spojkou. Řešení je
náročné, jelikož se celá aplikace pohybuje na hranici možností robotu a efektoru ABB Smartgripper.
Popis úlohy, a především současného manuálního řešení je neúplný, v práci není zmínka o
pouzdrech, jež jsou v dané úloze rovněž lisována na tělo motoru. V řešení čelistí student uvažuje o
FDM 3D tisku. Samotná koncepční řešení nejsou života-schopná, výsledná optimalizovaná varianta
je však provedena velmi dobře, student čelisti testoval na reálném robotu, vhodně navrhl metody pro
zvýšení tření mezi čelistí a OM, metodu povlakování gumou konzultoval s odborníky z praxe.
Výpočty se zdají být v pořádku i přes fakt, že v tab. 40 je chybně uvedena hodnota hmotnosti OM.
Třetím úkolem je návrh přísavkového efektoru pro bin-picking. Student i v tomto případě postupoval
systematicky, daná řešení podložil výpočty, FEM analýzou a reálné zařízení testoval.
Všechna výsledná řešení jsou v závěru práce zhodnocena, mimo jiné následují doporučení pro další
možná řešení.

3. Původnost práce
Práce se odkazuje na velké množství zdrojů, uvedených v referencích. Konstrukční návrh je podložen
fotografiemi prototypů, student daná řešení konzultoval se zaměstnanci katedry a pracoval průběžně
po dobu obou semestrů. Na základě těchto faktů a kontroly plagiátorství v systému EDISON lze
tvrdit, že práce je původní.

4. Formální náležitosti práce
Práce je přehledná, tabulky, ilustrace i vzorce jsou řádně číslovány. Práce je na dobré jazykové úrovni
s malým množstvím překlepů. Některé obrázky by mohli být vyšší kvality, toto nicméně nesnižuje
dobrý dojem z práce.

5. Dotazy na studenta
•    Na straně 19, v tabulce 2 je v přehledu kolaborativních robotů uveden typ TX90L výrobce
     Staubli. Jste si jist, že lze tento typ považovat za kolaborativní robot?
•    V čem se kolaborativní roboty liší od robotů průmyslových?



6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal flexibilitu v řešení tří různých zadání, která vyřešil velmi uspokojivě. Fakt, že se
jeden z úkolů ukázal být neřešitelným kvalitu práce nijak nesnižuje, důvody k tomuto tvrzení student
vhodně popsal. Zbývající úkoly student vyřešil, řešení podpořil výpočty pevnostními analýzami,
vyrobené prototypy následně testoval. Práci považuji za zdařilou a doporučuji k obhajobě.
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