
 

Pokyny k vypracování posudku na diplomovou práci 
(oponent) 

 
Posudek je třeba vypracovat tak, aby z něho plně vyplývala kvalita posuzované 

diplomové práce. 

V posudku zhodnoťte: 

• náročnost zadání po stránce odborné a časové; 

• do jaké míry bylo zadání splněno. Je vhodné posoudit jednotlivé body zadání 

detailněji – v jaké části práce je daný bod zadání popsán, jak detailně je 

vypracován, atd.; 

• stupeň znalosti diplomanta v příslušné problematice; 

• správnost zvolené koncepce, teoretického rozboru, návrhu, výpočtu, 

konstrukčního řešení, experimentálních prací, klady práce, chyby a opomenutí, 

kterých se diplomant v práci dopustil a jejich závažnost; 

• jaká část práce je převzata a do jaké míry lze dílo pokládat za práci diplomanta; 

• zda je písemná zpráva sestavena v logickém sledu a je v souladu s platnými 

normami, zda rozsah jednotlivých kapitol odpovídá jejich důležitosti, zda uvedené 

grafické doplňky jsou dostatečné a odpovídají ČSN atd.; 

• zda přiložená práce celkově svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. 

 

Na závěr uveďte návrh na klasifikaci se vší odpovědností po zhodnocení kladů a 

záporů práce. Návrh na klasifikaci proveďte podle stupnice ECTS (viz tabulka):  
 

Klasifikační 
stupeň ECTS 

Bodové 
hodnocení 

Číselná 
klasifikace  

Poznámka 

A 100 až 90 1 excellent výborně 

B 89 až 80 1,5 very good velmi dobře 

C 79 až 70 2 good dobře 

D 69 až 60 2,5 satisfactory uspokojivě 

E 59 až 50 3 sufficient dostatečně 

F 49 až 0 4 failed nevyhovující 

 

Diplomovou práci s posudkem vraťte vedoucímu práce, nejpozději 1. 6. 2016. 
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Příloha: - diplomová práce 

Příloha č. 2 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
 
 

na p.: ..............     Bc. Damián Pleva  ......................................................................................................, 

(jméno diplomanta) 

 

který vypracoval diplomovou práci na téma: ........   Řízení robotické ruky pomocí PLC   ............ 

........................................................................................................................................ 

(název práce) 

1. Cíl práce a jeho naplnění 

Student měl za úkol popsat a nastudovat robotické rameno ze stavebnice Merkur. 

V dalších částech měl za úkol realizovat připojení k PLC a využít uživatelských 

funkčních bloků pro řízení pohybu robotu. Součástí je i vizualizace a demonstrační 

úloha s uchopením předmětu. Závěrem bylo nutné provést ověření a vyhodnocení 

funkčnosti řešení. 

 

2. Obsahové zpracování a přístup k řešení práce 

Diplomová práce je zpracována na výborné úrovni. Autor využívá dělení na 

teoretickou a praktickou část. 

V první kapitole nás autor seznamuje s teorií robotických mechanismů a popisem 

servopohonů.  

Druhá kapitola obsahuje popis kinematiky. Stěžejní pro robotické aplikace jsou 

inverzní úlohy kinematiky, kterými se student zabývá v kapitole 2.2. včetně 

potřebných rovnic. Kapitola 2.3. pak popisuje přímou implementaci těchto rovnic na 

robota Beta 6. 

V kapitole 4 je pak popsán řídicí software pro ovládání robota a v následující kapitole 

je popis použitého řídicího systému. 

Obsahem 6. kapitoly je vysvětlení, jakým způsobem je plánován pohyb na základě 

zadání parametrů z obrazovky a výpočet úhlu natočení jednotlivých servopohonů. 

Kapitola 7 je detailním popisem jednotlivých funkcí pohybu, které student 

naprogramoval s využitím uživatelských funkčních bloků – Add-on instrukcí v rámci 

řídicího PLC. Naprogramované instrukce slouží k výkonání různých typů pohybu 

například pohyb po přímce, kružnici a oblouku, nájezd do požadované pozice, 

uchopení předmětu, tleksnutí a demonstrační úlohu pro překládání dvou kostek. 

V další kapitole číslo 8 je popis nastavení komunikační karty v ASCII formátu 

s robotem.  

Předposlední kapitola obsahuje popis vizualizačního rozhraní vytvořeného 

programem Factory Talk View. V kapitole jsou popsány možnosti ovládání na 

jednotlivých obrazovkách. 



3. Připomínky k práci 

K překládané práci nemám žádné připomínky. Autor ve své práci dodržel veškeré 

požadavky na diplomovou práci včetně její úpravy. 

 

4. Otázky pro bližší vysvětlení k obhajobě. 

Autor v kapitole 5.1. uvádí mylně počet rozšiřujících karet na levé straně napájecího 

modulu. Správně je 4 nikoliv 8. 

Kapitola 9. obsahuje popis vizualizace. Chybí zde informace jakým způsobem bylo 

operátorské rozhraní implementováno zda byl vzužit operátorský panel – v tom 

případě postrádám popis tohoto hardwaru či vizualizace byla implementována na 

počítači. 

 

5. Hodnocení práce a návrh klasifikace. 

Autor v diplomové práci prokázal znalosti jak teoretické tak i praktické. Teoretické 

části jsou napsány srozumitelně s dostatečným popisem a vysvětlením zpracovávané 

problematiky. Nedílnou součástí jsou i kvalitní výstupy, které jsou poté aplikovány 

v praktické části práce. Těžiště práce je ovšem hlavně v její praktické části čili 

vytvoření programu pro pohyb robota a jeho vizualizaci. Student projevil schopnost 

aplikace teoretických znalostí do praktické roviny. Výsledkem je funkční kód pro 

řídicí systém s komunikací vypočtených dat k robotickému ramenu. Velmi dobře je 

zpracováno také vizualizačni rozhraní, které se používá pro zadávání jednotlivých 

typů pohybů a monitorování pozice robota. 

Jako oponent konstatuji, že předložená diplomová práce splňuje obsahové i formální 

nároky, které jsou kladené na závěrečnou diplomovou práci. Jako oponent práce ji 

doporučuji k obhajobě s návrhem klasifikace A – výborně. 

 

 

Klasifikace : 

A - výborně 

 

V Brně dne : 29. 5. 2016               ing. Roman Foukal  

    oponent 

(jméno + podpis ) 


