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1. Dosažené výsledky
Práce je celkem přehledná, kapitoly na sebe navazují, ale mohly by být více rozepsány, především
kapitoly zabývající se předmětným problémem a doplněny vhodnými obrázky popisujícími např.
zatěžovací stav, ze kterého následně vyplývají okrajové podmínky. Díky absenci těchto schémat není
jednoduché ověřit správnost filozofie výpočtu vybraných částí zařízení. Práce obsahuje nejnutnější
výpočty jednotlivých konstrukčních uzlů, avšak některé obrázky/výstupy MKP nemají zrovna vhodně
zvolenou barevnou škálu, popřípadě zobrazovanou část uzlu. Diplomant zpracoval tři koncepční
varianty pohonu manipulačního vozíku a pomocí hodnotové analýzy vybral optimální řešení.
Nejvhodnější varianta je dále podrobněji popsána a jsou vysvětleny její jednotlivé konstrukční prvky,
které jsou zkontrolovány výpočty. V příloze diplomové práce je doložen sestavný výkres
manipulačního vozíku a také výrobní výkresy rámu a řídící nápravy. Výstupem je konstrukční řešení,
které je po detailnější studii využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulačního vozíku pro přepravu těžkých
břemen. Úvodní část diplomant věnuje rozdělení stávajících typů vozíků pro převoz nákladu v
podniku. Dále pak specifikoval požadavky pro vlastní konstrukci předmětného vozíku. Navrhnul tři
varianty a vybral tu optimální. Téma bylo aktuální a vycházelo z požadavků firmy Armatury Group
a.s.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím firemních podkladů. V průběhu práce pravidelně
komunikoval s konzultantem. Přístup k práci byl zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je relativně přehledná a úplná. Jak
jsem již výše uvedl, některé obrázky jsou hůře čitelné – bylo by vhodné zobrazovat jiný detail
konstrukčního uzlu, popřípadě volit jiné měřítko či barevnou škálu.

5. Dotazy na studenta
Jaký vliv mají nečistoty na zatěžování pojezdu – závislost na velikosti zrna?
Jakým způsobem je zajištěno napínání řetězu?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a schopnostech studenta.
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