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 Cieľom dizertačnej práce na tému“ Verifikace stavu reálné výrobní linky 

pomoci virtuální reality“ je posúdenie samotného miesta pre realizáciu, ďalej 

ergonomické a rizikové analýzy k dosiahnutiu podmienok štíhlej výroby. V úvodných 

kapitolách dizertant rozvíja pohľady a metodiky súvisiacich oblasti s riešením a to 

najmä rozvoj a možnosti používania virtuálnej reality v projekčných prácach 

navrhovania výrobných systémov a liniek, nástrojov pre profiláciu štíhlej výroby 

a zvlášť sa venuje rozboru rizík pre výrobné stroje a výrobné pracoviská vrátane 

ergonomických podmienok interakcie človek-prvky pracoviska. Pri virtuálnej realite sa 

jedná o novú technológiu aplikovateľnú v procese navrhovania výrobných pracovísk 

a liniek, ktorá nám umožňuje skrátiť a „zjednodušiť“ kroky projektovania. 

Ergonomické podmienky a riziká patria k základnému kroku postupu projektovania, 

avšak treba podčiarknuť to, čo zdôrazňuje dizertant, že sú zatiaľ „málo“ 

implementované do prostredia  automatizovaného projektovania, ku ktorým patrí aj 

virtuálna realita. Z toho náväzne je v práci začlenená kapitola „Teoretický rozbor 

řešené problematiky“, ktorá svojím obsahom dáva pohľad na osvojenie si 

systémového pohľadu k riešeniu technických systémov. Tu by som pri obhajobe 

doporučoval, kedy dizertant túto teóriu bližšie „aplikoval“ do krokov projektovania 

výrobných systémov resp. liniek. 



 Zvolenú metodiku pre skenovanie haly pre vytvorenie digitalizovaného 

priestoru pre linku pomocou fotoaparátu považujem za správnu voľbu aj keď sa jedná 

o „školský“ projekt, predsa umožní v plnom rozsahu pracovať v prostredí 3D. 

Náväzne nasleduje  kapitola 6.2- Aplikace virtuální reality v návrhu a analýzach 

výrobního pracoviště. V tejto časti je uvedené potrebné technické a softvérové 

vybavenie pre prácu v rozšírenej virtuálnej realite s nasadením v reálnom prostredí. 

Konkrétne riešenia ergonomického testovania a zisťovania kolíznych stavov 

pomocou vodiacej značky sú dokumentované na  obr. 36-41. 

Zobrazenie spotreby energia reálneho výrobného pracoviska, ktoré je riešené 

ako tretí cieľ práce považujem za veľmi významný a to aj z dôvodu, že táto oblasť 

v procese projektovania má iba skôr konštalačnú podobu. Kvantitatívne toky energie 

sú zobrazované pomocou Sankeyho diagramu. Riešenie tejto časti má 5 krokov 

a končí konštatovaním možnosťou zobrazovania okamžitej spotreby energie na 

základe snímaných údajov. 

Záver 

Spracovaná téme práce „Verifikace stavu reálné výrobní linky pomoci virtuální 

reality“ je z pohľadu rozvoja daného vedného odboru vysoko aktuálna a sústreďuje 

sa na najnovšie poznatky a ich využitia pre rozvíjajúce sa metodiky projektovania 

výrobných pracovísk v 3D prostrediach. 

Ciele dizertačnej práce vychádzajú zo systémového prístupu k navrhovaniu 

a overovaniu krokov vytvárania výrobných pracovísk s dôrazom na možnosti využitia 

nových metód virtuálnej reality a v nich zisťovania optimálnych rozmiestnení 

a dodržiavania ergonomických parametrov a testovania možných rizík. 

Cieľ navrhnutého prístupu je dosiahnuť optimálny variant výrobného 

pracoviska pri sledovaní viacerých parametrov vrátane spotreby energie. 

Práca dáva viacero možnosti jej využitia ako napr. v ďalšom teoretickom 

pokračovaní rozvoja využitia VR pri projektovaní výrobných ale aj iných pracovísk, jej 

obsah  je využiteľný v pedagogickom procese a to najmä v študijných odboroch 

zameraných na projektovanie výrobných systémov a stavbu strojov a robotov. 

 



Otázky: 

1. K projektovaniu nevyhnutne patrí aj riešenie dopravných systémov, ako by 

bolo vhodné túto problematiku začleniť do Vášho systému a ako by sa 

zohľadňoval napr. pohyb dopravného vozíka? 

2. Keďže pri projektovaní sa využívajú mnohé sa opakujúce prvky, stroj, 

človek, robot, dopravník a pod., akú štruktúru databázy navrhujete a ako 

by ste riešili overovanie kompatibility jednotlivých prvkov? 

 

    Prácu doporučujem k obhajobe a  Ing. Zdenkovi Tůmovi doporučujem   udelenie 

akademického titulu PhD. 
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