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1. Dosažené výsledky
Student provedl kompletní konstrukční návrh dokovací stanice umožňující rychlou výměnu
kolaborativního robotu ABB IRB 14000 (YuMi) ve výrobní lince. Zadání vychází z reálné aplikace
ve firmě, kde používají podobný systém pro robot UR 10. Hlavními požadavky na tuto dokovací
stanici je vybavení pojezdovými kolečky a systémem umožňujícím přesné nastavení požadované
orientace robotu ve dvou osách (kompenzace nepřesnosti ustavení dokovací stanice).

2. Problematika práce
Aktuálnost zadání a návaznost na praxi je určeno tím, že zadání z praktického problému přímo
vychází. Z hlediska náročnosti se jedná spíše o jednodušší zadání (konstrukce je čiště pasivní bez
pohonů, senzorů atd.).

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využíval konzultace velmi aktivně a to jak s vedoucím práce, tak s doporučeným
konzultantem ohledně výkresové dokumentace. K řešení práce přistupoval svědomitě.

4. Formální náležitosti práce
Práce je na dobré grafické úrovni, rozdělení do kapitol je logické, práce je celkově přehledná.
Výkresová dokumentace je kvalitní. Obrázky jsou většinou dostatečně názorné, avšak pohledy na
navržené varianty (Obr. 15, 16 a 17) by mohly být větší. V úvodu kapitoly 5 by bylo vhodné uvést
znovu názorný a velký obrázek s pohledem na vítěznou variantu.  Jazykovou úroveň není vedoucí
práce schopen kvůli použití slovenštiny dostatečně posoudit.
Ve výpočtu maximálního možného náklonu na str. 39 a 40 je chyba - rovnice (1) není pro náklon
příruby dokovací stanice relevantní. V případě maximálního vysunutí jedné vyrovnávací podložky a
zasunutí dvou dalších bude pro výpočet potřeba použít rovnici (2), stejně jako v případě vysunutí
dvou položek a zasunutí jedné. Správně by měl být postup výpočtu následující: nejdříve Obr. 38 a
rovnice (2) vedoucí k výpočtu výšky "v" rovnostranného trojúhelníku. Poté Obr. 37, avšak se
základnou o délce "v" a nikoliv "a", následně rovnice (3). Díky malému možnému zdvihu podložek (a
tudíž malému úhlu náklonu) nevadí, že došlo ve výpočtu k zanedbání odklonu podložek od svislého
směru.

5. Dotazy na studenta
1. Popište, které části konstrukce by bylo nutné prověřit a případně upravit nebo zcela nahradit při
požadavku na použití jiných typů kolaborativních robotů.
2. Stávající řešení pro robot UR10 má sloup upevněný na zadní části spodního rámu s kolečky,
zatímco Vaše varianta pro robot YuMi má rám upevněný ve středu rámu. Co bylo důvodem pro tuto
změnu a bylo by v případě potřeby možné sloup rovněž umístit do zadní části?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce je na úrovni odpovídající znalostem bakaláře, zadání bylo splněno. Doporučuji k obhajobě.
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