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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Zadání diplomové práce vychází se záměru firmy ELVAC AUTOMATION s.r.o, rozšířit 

svůj sortiment. Přestože mělo být v zájmu jmenované firmy svoje požadavky přesně 

specifikovat, jejich „zadání“ bylo v tak obecné rovině, že bylo nutno požadavky 

specifikovat přímo katedrou, bez ohledu na záměry firmy.   Zadané téma odpovídá po 

rozsahové stránce nárokům na diplomové práce. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

V úvodní části diplomant analyzoval různé typy struktur existujících průmyslových robotů. 

Rovněž možné komponenty, se kterých by bylo možno manipulátor nejen sestavit, ale 

pomocí kterých i řídit.  Na základě tohoto rozboru byl definován požadavkový list. 

Diplomant navrhl tři varianty řešení manipulátoru a pomocí podrobné hodnotové analýzy 

vybral optimální variantu. Tuto podrobně zpracoval, doložil analýzami v systému 

Pro/ENGINEER, výsledky analýz jsou z větší části doloženy analyticky. Součástí práce je i 

výpočet inverzní úlohy potřebné k řízení manipulátoru. Optimální varianta je doložena 

sestavným výkresem. V závěru práce diplomant provedl ekonomické zhodnocení 

navrženého řešení. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Diplomant pracoval samostatně, ve velké míře využíval konzultací. I když zpočátku bylo 

nutno jeho způsob práce korigovat, ale toto bylo dáno nejasnostmi zadání ze strany firmy 

ELVAC AUTOMATION s.r.o..  
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Po formální stránce diplomová práce na požadované úrovni. Lze vytknout následující 

připomínky: 

- Nevhodný název rotačního kloubu, „rotační vedení“. 

- Na stránce 36, v pevnostní analýze věta, která hodnotí deformaci a napětí je 

zmatená. 

- Nevhodný název pro základnu manipulátoru, diplomant jej nazval „Ground“ 

- Nejednotné použití názvů například na stránce 46 je nadpis „Maximální 

akcelerace“ a hned v první větě je použit termín zrychlení… 

- Nevhodné označení krouticích momentů (TM, TL). 

- Silový rozbor na obrázku 8.7 je nejasný, neodpovídá řezu B-B na ¨výkrese sestavy. 

- Výkres sestavy by bylo vhodné doplnit o některé funkční koty a o pohled, kde by 

bylo možno zakótovat délky ramen. 

- Způsob uložení čepu interfejsu je méně vhodný. 

- Uvádět v kusovníku konkrétní materiál vyráběných dílů není vhodné. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

1) Jakým způsobem bude provedeno nastavení přítlačné síly na kluznou desku u 

uložení čepu interfejsu. 

2) Vysvětlete, jak byla provedena kontrola radiálního zatížení hřídele motoru 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

I přes výše uvedené výhrady a připomínky, a s přihlédnutím k značným problémům při 

získávání potřebných informací, lze konstatovat, že posluchač zvládl zadanou 

problematiku a prokázal potřebné odborné schopnosti a znalosti pro řešení technických 

problémů.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

Výborně 
 

    

V Ostravě Porubě   dne 30. 5.2011   

  podpis vedoucího práce  

 


