
Hodnocení bakalářské práce – oponent

Autor hodnocení: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav Krys, Ph.D.
Oponenti: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Téma: Databáze prvků stavebnice LEGO Mindstorms pro CAD systém

Pro/ENGINEER
Verze ZP: 1
Student: Ing. Petr Široký

1. Problematika práce
Tvorba databází 3D modelů různých komponent je nedílnou součástí rozšiřování uživatelského
komfortu CAD systémů. Využívání těchto databází zvyšuje efektivitu práce konstruktérů a
projektantů. Přestože předmětem této bakalářské práce je vytvoření databáze prvků stavebnice
„Lego“,  je zadané téma přínosem pro tvorbu modelů uzlů robotických systémů.

2. Dosažené výsledky
V úvodu bakalářské práce je provedena analýza různých typů stavebnic, které mají návaznost na obor
robotika. Další část práce je věnována tvorbě databáze modelů stavebnice LEGO MINDSTORMS.
Byly vytvořeny modely jednotlivých částí stavebnice. U tvarově podobných součástí byl použit
nástroj „ Family Table“, pro získání rozměrově různých modelů. Další část práce je věnována
systému automatické tvorby výkresu sestav a kusovníků. Práce je doložena jednoduchým výkresem
sestavy, který je vytvořen na základě sestavy prvků této databáze. V závěru je provedeno zhodnocení
dosažených výsledků.

3. Původnost práce
Protože se jedná o specifickou problematiku z oblasti tvorby 3D modelů, lze považovat tuto práci
jako původní.

4. Formální náležitosti práce
Po stránce formální je bakalářská práce na požadované úrovní, mám k ní následující připomínky:

- Způsob pojmenování jednotlivých souborů databáze je nevhodný. I když posluchač uvádí,
že vychází z pojmenování součástí z katalogového listu. Bylo by vhodné zavést poněkud jiné třídění.
Bez katalogu je databáze nepřehledná.

- U modelování prvku 4211441 používá posluchač funkci „pole“, nejdříve jsou vytvořená
pole referenčních bodů a pak jsou na tato pole vázána protažení nebo díry. Tento způsob je zbytečně
komplikovaný, pole mohly být vytvořeny přímo.

-       V případě použití funkce „Family Table“, je vhodné koty, které budou použity pro tvorbu
podobných modelů přejmenovat podle jejich významů např: "delka, pocet der>"a pod.

- Ve vytvořené databázi jsem nenašel model s názvem "BRACE".

- Chybí návod, jakým způsobem je potřeba upravit cesty v souboru config.pro, pouhé
konstatování nestačí.

- Doložený výkres bez technického popisu nedává smysl.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem se provádí přejmenování kóty
2) Jakým způsobem se vytvářejí podobné modely v několika úrovních.
3) Vysvětlete význam souboru config.pro

6. Celkové zhodnocení práce
7. I přes výše uvedené výhrady a připomínky, lze konstatovat, že posluchač zvládl zadanou
problematiku a prokázal potřebné odborné schopnosti a znalosti pro řešení technických problémů.
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