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1. Dosažené výsledky
Práce řeší projekčně konstrukční návrh nahrazení operátorské pozice kooperativním robotem na
pracovišti studenta. Práce je aktuální s ohledem na přípravu podniku na období možného zdanění
robotických pracovišť. Práce rozsahem a náročností překračuje požadavky kladené na bakalářskou
práci.

2. Problematika práce
Na popis pracovních podmínek a stávající technologie student navazuje a důsledně uplatňuje v práci
metodický postup. Po zpracování State of Art upřesňuje zadání, specifikuje požadavky, definuje
hodnotící kritéria pro výběr konceptu. Na popsaný technický proces navazuje funkční struktura v
provedení hierarchického funkčního stromu a blokového schématu. Z vytvořené morfologické matice
student vybral čtyři koncepty a na základě předem definovaných kritérií vybral vhodnou orgánovou
strukturu, jež důsledně popisuje a ekonomicky zhodnotil její výběr. Na hrubou stavební strukturu
navázal čistou stavební strukturou včetně povrchové ochrany, kabeláže a kotvení. Pomocí MKP
kontroluje napětí a průhyby navržené konstrukce. Práce má potenciál praktického využití.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistoupil k řešení problému aktivně, účastnil se konzultací, v práci uplatnil doporučení
vedoucího práce a pracoval samostatně.

4. Formální náležitosti práce
Z hlediska formálních požadavků nelze práci vytknout podstatné nedostatky. Literární zdroje student
řádně cituje, textová i grafická část práce je provedena pečlivě.
Připomínky k textové části:
-str. 18 - v tabulce opakování řádků s požadavky
-str. 32 - skladba první věty kapitoly
grafická část - tolerování délkových rozměrů stojen

5. Dotazy na studenta
1. Jakým způsobem lze zabezpečit dodržení a kontrolu rovinnosti nosné desky robotu při montáži a
provozu zařízení?
2. Další možnosti prostorového uspořádání nosné konstrukce robotu.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená práce svědčí o dostatečné odborné znalosti a schopnosti studenta. Proto práci doporučuji k
obhajobě.
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