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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): 

Diplomová práce se zabývá problematikou mezioperační manipulace ve firmě 

Continentál a konkrétně při výrobě senzorů. Tato činnost je dnes vykonávána 

výhradně operátory. Student svým návrhem robotického pracoviště poukazuje na 

možnou alternatívu k využití lidského zdroje. Tato problematika je v práci dotažena 

přes posouzení současného stavu, výběr robota, 3D modelů až k výkresům klíčových 

částí systému - přípravku a efektoru.   

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

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

Paradoxně není v práci zodpovězena otázka, zda by bylo takovéto pracoviště pro 

firmu ekonomicky výhodné a rovněž není řešena ekonomická návratnost investice. 

Úkolem studenta však nebylo stanovení ekonomické strategie firmy, ale návrh 

mezioperační manipulace u konkrétní výrobní fáze. Práce je zaměřena na návrh 

robotizovaného pracoviště s důrazem na konstrukci upínacího přípravku a efektoru. 

Jednotlivé kroky návrhu jsou podloženy výpočty na jejihž základě student volí 

optimální varianty řešení. Zavedení robotického návrhu do praxe jako celku není 

pravděpodobné, ale práce poukazuje na tento doposud opomíjený směr v senzorové 

divizi. Praktické využití spatřuji především v návrhu upínacího přípravku 

s integrovanými kontrolními funkcemi. Je vysoce pravděpodobné, že bude využit 

samostatně v kombinaci s manipulací operátorem.  

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 
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Podklady nutné k vypracování (výkresy senzorů, specifikace robotů a dílčích 

komponentů) jsou samozřejmě převzaty z dokumentace příslušných výrobců. 

Samotné řešení práce včetně výpočtů, 3D modelů a výkresové dokumentace jsou 

samostatnou práci studenta. Problematika je řešena dostatečně odborně. 

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): 

Provedení práce je přehledné a doplněno nesčetnými vyobrazeními, výpočty a 

zpracováním dat do tabulek. V textu je jen několik drobných gramatických chyb a 

překlepů.  

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

nezbytný bod posudku): 

Je využití robotizovaného pracoviště jako náhrada operátora ekonomicky výhodné? 

A za jakých podmínek? 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce je zpracována dostatečně kvalitně, přehledně i odborně a jako takovou jí 

doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
 

  
  

V Čeladné dne 28.5.2012 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


