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1. Dosažené výsledky
Student vytvořil velmi podrobný a rozsáhlý návod k použití systému RobotExpert, který popisuje
všechny kroky nezbytné pro navrhování, simulaci a off-line programování robotizovaných pracovišť.
Návod je doplněn velkým množstvím praktických ukázek inspirovaných reálnými úlohami různého
typu, včetně názorných video sekvencí. Zejména při vytváření těchto praktických úloh diplomant
výrazně překročil očekávaný rozsah zadání. Možnosti praktického využití výsledků diplomové práce
jsou zřejmé - práce velmi urychlí dalším studentům i zaměstnancům katedry seznámení se systémem
RobotExpert.

2. Problematika práce
Cílem práce bylo provedení analýzy možností systému RobotExpert a vytvoření manuálu pro použití
tohoto systému. Jedná se o velice aktuální téma díky rozvoji Průmyslu 4.0 s moderními nástroji pro
rychlý návrh robotizovaných pracovišť a vytváření digitálních dvojčat. Zadání je velmi náročné z
odborné i časové stránky, protože vyžaduje od studenta samostatnou práci výrazně nad rámec studia.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval na diplomové práci aktivně a samostatně ihned od výběru zadání. Konzultace
využíval v dostatečné míře, korigovat však bylo nutné vždy jen detaily.

4. Formální náležitosti práce
Práce je správně a logicky členěna do kapitol. Grafická úprava je na dobré úrovni, kvůli velkému
množství obrázků, odrážkových seznamů a ikon vložených do textu působí některé stránky poněkud
neupraveně. Obrázky jsou dostatečně kvalitní a dobře čitelné. Gramatických chyb je zanedbatelné
množství. Nejednotný je styl, kterým jsou psány instrukce - autor přeskakuje mezi využíváním
oslovení druhou osobu s vykáním ("vytvořte"), pasivní formou ("vytvořit") a první osobou množného
čísla ("vytvoříme").

5. Dotazy na studenta
1. V práci uvádíte, že knihovna standardně obsahuje pouze roboty ABB a Kuka. Jak obtížné je
importovat do systému roboty Universal Robots a Fanuc? Jsou zde nějaká omezení, kde pro ručně
importované roboty nejdou některé funkce použít apod.?
2. Je možné v systému měřit proudové zatížení jednotlivých kloubů nebo celého robotu v průběhu
simulace?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal aktivní přístup k pronikání do nových oblastí, práce je na velmi vysoké úrovni.
Doporučuji k obhajobě bez výhrad.
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