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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Předložená práce je zaměřena na návrh tavicí komory laboratorní pece, navazující na 

část stávajícího zařízení-víko pracovní komory pece. Hlavní pozornost by měla být 

věnována uchycení hořáku a jeho polohování během tavby. Práci považuji za 

průměrně náročnou. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Při návrhu a dimenzování zařízení autor využívá výpočty z oblasti sdílení tepla, dále 

pak pro silové rozvahy, návrh pružin a ozubení využívá návrhové a MKP aplikace 

programu Autodesk Inventor. Po dopracování výkresové dokumentace lze práci 

použít pro úpravu stávajícího zařízení. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Práce je členěna do přehledných kapitol. Autor postupuje metodicky, od požadavků 

po čistou stavební strukturu. Práce je dílem autora a převzaté části jsou řádně 

citovány. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 
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Práce je zhotovena podle zásad pro vypracování DP. V předložené práci chybí 

seznam použitých značek a nachází se v ní menší množství překlepů. U návrhu 

chlazení víka, stropu a válcové plochy chybí výpočet tlakových ztrát. U výpočtů 

chlazení víka, stropu a válcové plochy autor vychází na počátku výpočtu z hodnoty 

teplotního spádu, která je předmětem závěru výpočtu . Grafická stránka a úprava 

práce působí přehledně a odpovídá požadavkům na ni kladeným.  

Na sestavách je kusovník vyplněn obráceně, tj. shora-dolů. Chybí některé uvedené 

výkresy, např. Víko pece 1,2, Strop pece 1,2, Domek 1, 2. Na sestavě Tavící komora 

chybí pozice 30, 32, 33, 34, 36 a chybí položka 46 v kusovníku. V sestavě Tavící 

komora jsou položky bez výkresu- např. poz. 19, 21, 22, 23, 24, 40-tyto mohly být 

zkresleny na druhém listu, místo zbytečně velikého nic neříkajícího řezu. U ozubení 

poz. 6, 7, 8, 9 měl být uveden alespoň počet zubů, šířka a modul. Na výkrese Konzola 

3 chybí kusovník. Na výkrese Víko pece je na použitý drát poz.3 použit příliš veliký 

svar. U výkresu strop pece nejsou potřeba další výkresy, u položek 1, 2 stačilo doplnit 

několik kót, řez je označen malým písmem.   

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

V DP na str. 46 je uveden součinitel poměrné pohltivosti oceli 0,9, odkud tato hodnota 

pochází? V běžné literatuře se vyskytuje tento součinitel cca 0,7-0,8.  

Neměla by být u zhodnocení vybraných návrhů hodnocena také náročnost výroby a 

cena? Zkuste posoudit náročnost výroby pro zvolený koncept 2 a koncept 1, který se 

zdá daleko jednodušší-bez složitých mechanizmů a ozubení. 

Objasněte způsob volby a aplikace hodnotících kritérií pro volbu vhodného 

konceptu? 

Jakým způsobem bude upevněn váleček (poz.40) proti vysunutí z konzoly 3 (poz.38)? 

Z jakého důvodu má položka Domek-konkrétně poz.1 takto složitý tvar? Nešlo by 

použít obyčejný plech navařený pod požadovaným úhlem? 

 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce vytváří dojem o studentem osvojených základech konstrukčního návrhu a 

odpovídajících znalostech výpočtových aplikací. Zpracovaná výkresová dokumentace 

vypovídá nejen o nedostatečných zkušenostech studenta v oblasti zpracování 

výkresové dokumentace. Práci doporučuji k obhajobě. 
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Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 14.10.2014 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


