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▪ Přístup studenta k řešené problematice 

Diplomantovým úkolem bylo vypracování koncepčního návrhu polohovacího zařízení pro 
akustickou intenzitní sondu pro zadavatele Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Podrobně je 
zpracována rešeršní část obsahující popis metodiky akustických měření a porovnání 
dostupných zařízení pro mapování akustického pole. Praktická část obsahuje návrh vlastního 
jednoúčelového manipulátoru pro akustickou intenzitní sondu, který je porovnán 
s kolaborativním robotem UR10 od firmy Universal Robots. Diplomant se v rámci této práce 
musel seznámit s vývojářským prostředím LabVIEW, které slouží ke komunikaci s řídící 
platformou cRIO používané pro ovládání pohonů navrhovaného manipulátoru. Diplomantova 
práce obsahuje velké množství odborné literatury, použitých norem a podkladů od výrobců.  

▪ Zvolený postup řešení 

Diplomant na základě rozboru zadaných parametrů navrhl šest odlišných kinematických řešení 
polohovacího zařízení. Výběr nejvhodnější varianty provedl na základě šesti zvolených 
parametrů. Z analýzy vybraných parametrů vyšel nejlépe manipulátor č. 2, který je složen ze 
dvou na sebe kolmých lineárních os. V navazující části se diplomat zabývá konstrukčním 
řešením této varianty (výběr lineárních os, dimenzováním pohonů lineárních os a pevnostní 
kontrolou horizontální osy). Výsledkem je ucelený návrh jednoúčelového manipulátoru, který 
diplomant porovnává s dostupným komerčním řešením v podobě kolaborativního robota. Pro 
dodržení zadaných parametrů diplomant vybral vhodné rozměry robota a ověřil dosažitelnost 
požadovaného pracovního prostoru. V závěru práce se autor věnuje návrhu řídicího systému, 
vytvoření řídícího programu a uživatelského rozhraní. Odladění napsaného programu pro 
řízení pohonů lineárních os diplomant provedl pomocí naprogramování simulace Software in 
the loop.  
 

▪ Dosažené výsledky, jejich přínos a praktické využití 

Navržené polohovací zařízení pro akustickou intenzitní sondu splňuje všechny zadané 
parametry a lze jej s drobnými úpravami použít pro praktickou realizaci manipulátoru. 
Součástí práce je také funkční uživatelské rozhraní sloužící k řízení manipulátoru.  

 
▪ Grafické zpracování (úprava) a přehlednost práce 

Rozsah a logická stavba práce odpovídá požadavkům kladených na úroveň diplomové 
práce. Pro lepší přehlednost by bylo vhodné zadané parametry a některé výsledky uvést 
v přehledné tabulce a ne přímo v samotném textu. Z hlediska formální stránky se v práci 
nachází několik překlepů a v některých případech jsou použity počeštělé anglické pojmy – 
např.: “airflow“ – průtok vzduchu. 
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▪ Připomínky k diplomové práci 

Přesnost pohybu koncového bodu je uvažována pouze v rovině polohování sondy. Vzhledem 
ke konstrukčnímu řešení polohovacího zařízení může dojít ke zkroucení kolem horizontální 
lineární osy. V důsledku tohoto vychýlení je nutné řešit přesnost polohování i pro třetí osu. 

▪ Otázky na studenta k zodpovězení u obhajoby 

Modální vlastnosti celé konstrukce mohou mít zásadní dopad na řízení a přesnost polohy 
koncového bodu polohovacího zařízení. Co za možné přístupy lze zvolit při eliminaci 
vlastních frekvencí soustavy?  

V práci je stručně diskutován vliv konstrukce manipulátoru na akustické měření. Jakými 
dostupnými úpravami lze dále snížit ovlivnění naměřených dat od manipulátoru? 

▪ Závěrečné hodnocení 

Předložená diplomová práce poskytuje ucelený náhled na návrh polohovacího zařízení, 
drobné formální nedostatky neubírají na velmi dobré technické úrovni a dosažených 
výsledcích. Diplomant předvedl, že je schopen využít poznatky získané v rámci studia a 
samostatně řešit inženýrské problémy z praxe. Navrhnuté polohovací zařízení splňuje 
požadované parametry a může být použito s drobnými úpravami pro akustická měření. 

 
 
Prohlášení:  

Diplomová práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
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Jednotlivá hlediska zpracování diplomové práce navrhuji klasifikovat1 : 
Hlediska 

hodnocení  

A   (1)  

Výborně  
B   (1,5)          

Velmi dobře  
C   (2)    

Dobře 

D   (2,5) 

Uspokojivě 

E   (3) 

Dostatečně 

F   (4) 

Nedostatečně 

Splnění požadavků  
a cílů 

X      

Odborná úroveň 

 práce2  
 X     

Pracnost a variantnost 

řešení3 
X      

Úroveň seznámení se 
stavem problematiky4 

 X     

Uspořádání a úprava, 
jazykové zpracování5 

 X     

  
 
Diplomovou práci navrhuji klasifikovat známkou6: 
 

A    (1)     

Výborně  
B   (1,5)     

 Velmi dobře  
C   (2)          

 Dobře 

D   (2,5) 

Uspokojivě 

E   (3) 

 Dostatečně 

F   (4) 

Nedostatečně 

 X     
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1 Hodnocení označte X v příslušném políčku klasifikačního stupně. 
2 Hodnocení odborné úrovně práce by mělo zohlednit i množství a vážnost chyb vyskytujících se v práci. 
3 Hodnocení pracnosti by mělo zohlednit podrobnost zpracování (např. konstrukční nebo výpočtové) vlastního řešení, více 
variant vlastního řešení nebo zpracování většího objemu naměřených dat. 
4 Hodnocení úrovně seznámení se stavem problematiky by mělo zohlednit zaměření rešerše na řešenou problematiku 
a využití tuzemské a zahraniční literatury a ověřených informačních zdrojů. 
5 Hodnocení uspořádání a úpravy by mělo zohlednit logiku členění práce do kapitol, grafickou podobu a celkovou úpravu 
práce, množství pravopisných chyb a celkový styl vyjadřovacího projevu. 
6 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 


