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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 bakalářská práce řeší možnost odpojitelného pohonu válečkového 
dopravníku, čímž lze tento dopravník využít též jako gravitační či dopravník 
s možností cíleného brždění břemene na válečcích. Bakalářská práce svou náročností 
odpovídá požadavkům kladeným na studenta 3. ročníku VŠ.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Výpočtová část předložené bakalářské práce je velmi precizně zpracována s využitím 
dostupných informačních zdrojů. Velmi kvalitní úroveň má i předložená výkresová 
dokumentace, která přesahuje svým rozsahem požadavky kladené na studenta. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Bakalářská práce byla zadaná přímo na základě požadavků firem, byla tedy studentem 
pravidelně konzultována v dané společnosti a student v hojné míře využíval i 
konzultací u svého vedoucího práce. 

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): 

I přes velmi kvalitní práci se objevily nedostatky ve výpočtové části - jedná se 
především o chyby v jednotkách (viz str. 7 - zrychlení, rameno valivého odporu či 
setrvačný moment 1 válečku) či nedostaky ve zdrojích informaci či duplicitě některých 
vstupních parametrů (viz str. 30 a str. 24 - míb) či nedostatečné vysvětlení autorových 
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kroků vzhledem k volenému postupu (viz str. 32 kap. 2.10 - proč je počítáno 
s minimálními břemeny) či chybějícímu výpočtu velikosti napínací síly. 
Ve výkresové části lze studentovi vyčíst pouze nevhodnost zobrazování neviditelných 
(skrytých) hran, což činí některé výkresy hůře čitelnými.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

1. Vysvětlete způsob napínání řemene válečkového dopravníku. 
2. Dá se regulovat přítlačná síla pneumatických válců? Pokud ano, pak jakým 
způsobem? 
3. Proč je volena vratná řemenice s hřídelí? 
 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Vzhledem k předložené práci na velmi kvalitní úrovni doporučuji práci k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně. 

 

  
  

V Ostravě dne       
  

  podpis vedoucího práce  
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