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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Paralelní kinematika pro 3D tisk 
Jméno autora: Filip Štěpánek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Oponent práce: Zdeněk Neusser 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 

 

 

Splnění zadání splněno 
 

 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
 

Autor použil vektorovou metodu pro řešení kinematiky prostorového paralelního mechanismu. Pro tyto mechanismy se 
s výhodou používají jiné metody (metoda řezu, vyjmutí tělesa), které autor sice znát nemohl ze studia, ale výrazně 
zjednoduší výpočetní model a jejich nastudování nezabere příliš času. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
 
Student ve své práci zjednodušil mechanismus, ale už neprovedl analýzu a nestanovil podmínky, při kterých dané 
zjednodušení platí. Aplikaci kinematické metody na mechanismus a její výstupy (polohy, rychlosti, zrychlení) mylně 
interpretuje jako dynamiku mechanismu. Postrádám alespoň stručný popis mechanismu vektorové metody a její aplikace na 
daný mechanismus. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
V práci jsou drobné překlepy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
 
Autor využívá hlavně zdroje z internetu, což je pochopitelné u mladého a dynamicky se rozvíjejícího odvětví 3D tisku. 
Nicméně tématiku robotů a kinematických metod lze pokrýt knižními publikacemi a články. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce pana Filipa Štěpánka se zabývá 3D tiskem, v rešeršní části rozebírá jednotlivé způsoby a typy 
tisku s porovnáním kvality výsledného produktu a analyzuje stroje k tisku z hlediska použitého mechanismu. Dále 
se zaměřuje na zvolený typ paralelního mechanismu a řeší jeho kinematiku. U zadaného mechanismu popsal 
pouze rozměry a vypočetl stupně volnosti, zbylý proces určení dopředné kinematiky je degradován na stručný 
popis procedur v matlabu. Student počítá dopřednou kinematiku, i když pro danou aplikaci je potřeba užít 
kinematiku inverzní. 
Dotazy k zodpovězení u obhajoby: 

1. Na str. 32 hovoříte pod rovnicí 6.15 o pohybu platformy v paralelní kinematice jako o pohybu válcovém. 
Můžete své tvrzení doložit? 

2. Jak jste určil počet smyček daného mechanismu (doložit výpočtem)? 
 

Předloženou závěrečnou práci i přes výše zmíněné nedostatky doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním 
stupněm  C - dobře. 
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