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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automatický sklad deskového materiálu 
Jméno autora: Přemysl Tobola 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Oponent práce: Ing. Martin Nečas MSc. PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadané téma bylo náročnější především z hlediska nutnosti zvládnout v jedné práci dva samostatné problémy. Problém 
řízení pohybu manipulátoru desek a vytvořit algoritmus plánování chaotického skladu. Bylo nutné si nastudovat velké 
množství dodatečného materiálu a seznámit se i s technologiemi  a postupy, se kterými se během studia standardně 
nepracuje.   

 

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 závěrečné práce obsahovalo celkem čtyři body. Všechny body byly splněny.  
 

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

Zvolený postup i metody řešení vedly ke splnění vytčeného cíle a lze tak konstatovat, že student zvolil vhodný postup. 
V práci bylo zároveň velmi žádoucí propojit vytvořený algoritmus chaotického skladu s virtuálním 3D fyzikálním modelem 
za využití navrhovaného řízení. Tak by bylo možno celý navrhovaný systém virtuálně testovat a celá práce by nabyla úplně 
nové kvality. Navržená metoda řízení mohla být použita na řízení konkrétních simulačních variant deskového 
manipulátoru. Toto však nesnižuje celkovou kvalitu práce v jednotlivých bodech zadání, ale představuje spíše výhled do 
budoucna. Zvolený postup proto považuji za správný. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je adekvátní. Některé pasáže by zasloužily trochu důslednější matematicko-fyzikální analýzu 
(optimalizace kinematického model, aplikace řízení input-shaping strategie na oba navrhované typy manipulačních 
mechanismů s rozšířením o zpětnovazební řízení, problém optimalizace hledání kritické cesty manipulace chaotického 
skladu by mohla být formulována trochu obecněji). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typografická úroveň práce je dobrá, bohužel tato kvalita je snížena autorovou schopností vyjadřovat se přesně a  jasně 
v českém jazyce. Některé formulace jsou přinejmenším nešťastné. Rozsah práce je vzhledem k náročnosti tématu  zcela 
akceptovatelný. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Práce obsahuje celkem 32 převážně internetových odkazů. Chybí mi některé odkazy na literaturu zabývající se 
problematikou diskrétní optimalizace, kterou by podle mého názoru diplomová práce obsahovat měla.  

 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce  splnila zadané cíle a výsledkem je rešerše problematiky automatických deskových skladů,  algoritmus 
umožňující vyskladňování až čtyř různých typů desek ze tří deskových štosů a základní popis techniky input-
shapingu aplikované na simulačním modelu jeřábu. Kvalita dosažených výsledků dokazuje autorovu schopnost 
samostatně a tvůrčím způsobem řešit technické úkoly v oblasti konstrukce, softwaru  a řízení. 
 

 
 
 

 

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. 
 
Dotazy a připomínky: 
 

1. Jak závisí výpočetní doba hledání příslušné dávky v závislosti na počtu štosů a délky look-ahead zásobníku 
(v práci nastaven na číslo 4). Tzn. jaká je závislost výpočetní délky navrženého algoritmu na velikosti 
daného problému (počet štosů, délka look-ahead zásobníku)? 
 

2. Je rovnice 6.12 uvedena správně? 
 

3. Rovnice 6.14 dle práce uvádí procentuální kmitání systému druhého rádu. Můžete blíže objasnit proč 
procentuální? 
 

4. Z čeho vyplývá podmínka 6.19 ? 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 29.8.2021     Podpis: Martin Nečas 
  


