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1. Dosažené výsledky
Postupy i výsledky jsou prakticky bezchybné a vyčerpávající, a to nejen v oblasti strojního návrhu,
ale z hlediska inženýrského a mechatronického komplexně. Projekt je přímo využitelný a podložený
v řadě aspektů pro výrobu prototypu. Diplomat sám přišel s podněty, byť konzultovanými na další
aspekty řešení a doplnění, včetně provozních, ekonomických a dalších hledisek.

2. Problematika práce
Robotika dnes odpovídá na stále nové problémy praxe. Jedním takovým naznačeným problémem v
rámci stavebních technologií pro stavby s velkým počtem místností (a dveří) je osazování dveří na
panty. Z takto jednoduchého zadání si dovedu představit výsledek průměrný nebo i zcela triviální.
Náročnost práce je ale dána kreativitou a schopnostmi inženýra. V tomto případě je výsledek tak
komplexní, propracovaný a precizní, že jej řadím mezi 5 nejlepších diplomových prací za téměř 40 let
mého působení na VŠB TU.

3. Přístup studenta k řešení práce
Naprosto samostatný, kreativní, přístupný diskusi a neustále rozvíjející další nápady k dotažení
výsledku s největšími benefity a blokování možných negativních potenciálních dopadů řešení a
provozu či ekonomiky.

4. Formální náležitosti práce
Mimořádně přehledná, vzorně strukturovaná a graficky perfektní práce zcela bezchybná ze všech
hledisek.

5. Dotazy na studenta
Které aspekty sw GoldFire Innovator by bylo možné smysluplně využít na projektech podobného
druhu ve prospěch vývoje nového sortimentu vlastní firmy?

6. Celkové zhodnocení práce
Jak výše uvedeno práce nemá slabiny a dokumentuje jen mimořádné znalosti, schopnosti a kreativitu
diplomanta a rozhodně z jeho strany i viditelné uspokojení z tvůrčí činnosti. Rád bych zde zmínil
ještě jednu mimořádnou schopnost, která je z práce zřejmá. Jako jeden z mála použil naprosto vhodně
a komplexně sw TechOptimizer a GoldFire Innovator, což dělá potíže i zkušeným konstruktérům i
výzkumným pracovníkům. Projevilo se to jak v podrobné analýze výhod i nedostatků známých
současných konstrukcí i při zpracování a následném hodnocení vlastního návrhu.
Proto doporučuji práci k obhajobě.
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