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1. Problematika práce
Diplomant v práci řešil problematiku simulace robotizovaných pracovišť a jejich programování.
Téma je vysoce aktuální a spadá do problematiky Průmysl 4.0. Zadání bylo relativně časově náročné,
protože diplomant řešil toto zadání s využitím pro něj nových simulačních nástrojů.

2. Dosažené výsledky
Na základě předložené práce je možno konstatovat, že všechny cíle, specifikované v zadání DP, byly
splněny. Diplomant provedl analýzu možností vytváření simulačních modelů robotizovaných
pracovišť v prostředí simulačního systémy RobotExpert, formou manuálu k tomuto systému předvedl
praktické možnosti modelování a doplňování knihoven robotů a periférií, vazby na ostatní produkty
systému Tecnomatix a na stávající CAD systémy na Katedře robotiky. Práci považuji za velmi
přínosnou, která bude sloužit dalším vzdělávacím i výzkumným aktivitám na Katedře robotiky.

3. Původnost práce
Práce je vyvážená, podle pokynů vedoucího práce je práce pojednána jako manuál s praktickými
příklady aplikace a je plně dílem diplomanta.

4. Formální náležitosti práce
Práce má dobrou grafickou úpravu, drobné formální a gramatické chyby nijak nesnižují její velmi
dobrou úroveň.

5. Dotazy na studenta
1. Jaké je doporučené členění adresářů jednotlivých projektů, vše včetně zdrojů (sources) v adresářích
projektů, nebo zdroje (roboty, polohovadla, chapadla) souhrnně v jedné knihovně mimo projekty?
2. Prováděl jste nějaké úpravy xml souborů - např. rrs.xml pro nastavení kontrolérů, jsou k dispozici
nějaké nástroje na kontrolu xml souborů?
3. Jaký je rozdíl v simulaci s využitím OLP nástrojů s RCS kontroléry výrobců robotů a bez nich?
Jsou nějaké RCS kontroléry součástí instalace?

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