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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh pracoviště montáže 
Jméno autora: Miroslav Gregor 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: 12 134 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Analýza daného předmětu montáže (rozbočovací zásuvka), stanovení montážního postupu pro různé typy výrob (kusovou, 

malosériovou a sériovou), návrh variant montážních pracovišť s podporou počítače včetně simulace a jejich technicko-
ekonomické vyhodnocení 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. Na základě analýzy 3D modelu diplomant vytvořil montážní postupy jednotlivých pracovišť, navrhnul vybavení 

pracovišť a určil jejich pořizovací náklady. Porovnal tato pracoviště z ergonomického hlediska, především podle dodržování přijatelných a 
podmínečně přijatelných pracovních poloh při montáži. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student se více soustředil na praktické řešení úlohy s využitím simulačního software Siemens Tecnomatix Jack 8.4.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student prokázal schopnost práce s uvedeným software při řešení úloh projektování montáže v oblasti tvorby montážních 
postupů a navrhování montážních pracovišť včetně jejich vybavenosti a hodnocení, včetně využití spolupráce operátora 
s kooperativním robotem YuMi (ABB). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, k jazykovým formulacím nemám připomínek (krom drobných a zanedbatelných s.21… 
eliminovat , aby neohrožovaly…, s. 22 ...optimalizaci…, s. 61  Montážní pracoviště pro sériovou výrobu), rozsah práce je 
přiměřený. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Dle seznamu použitých zdrojů bylo v práci citováno 19 zdrojů s propojením na text a obrázky. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
- (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce pana Miroslava Gregora splnila nastavený cíl. Je velmi dobrým vzorovým podkladem pro navrhování 
montážních postupů a montážních pracovišť v praxi, zejména s ohledem na ergonomické požadavky. 
 
Otázky: 
Možnost využití metod předem určených časů (MTM, MOST apod.) pro optimalizaci navržených montážních 
pracovišť. 
Možnost využití použitého software pro návrh montážních pracovišť téhož celku v podmínkách velkosériové a 
hromadné výroby. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.8.2017     Podpis: doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. 


