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1. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá návrhem zdviže pro horizontální přepravu europalet s břemenem o
hmotnosti 1000 kg. V úvodu práce jsou vhodně popsány různé druhy zdviží používaných v praxi.
Následuje popis funkce a stavební struktury navrhované paletové zdviže. Návrh vyhází z běžně
dostupných nakupovaných komponentů a normalizovaných polotovarů. Je navržena válečková trať
poháněná válečkovými řetězy a elektropřevodovkou, která je součástí pohyblivého rámu zdviže.
Ocelová rámová konstrukce zdviže a zvedacího rámu jsou svařovány z uzavřených čtvercových a
obdélníkových profilů a plechů. Je navrženo vedení a zavěšení zvedacího rámu. Zdvih zajišťuje
navržený řetězový mechanismus s pohonem pomocí elektropřevodovky s brzdou a momentovým
ramenem. Zadání problému je aktuální, vycházející z potřeb průmyslu. Odpovídá náročností a
rozsahem diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání a lze je využít k výrobě zdviže.

3. Původnost práce
Diplomová práce je zpracovaná ve vhodné formě odpovídající projekčně konstrukční práci.
Jednotlivé kapitoly jsou vyvážené. Práci lze pokládat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Neobsahuje však žádné pevnostní kontroly a ani se nezmiňuje o žádných bezpečnostních předpisech.
V textu práce je několik drobných, formálních chyb, např., v kap. 6.8.3 je rozteč mezi válečky a2
označována jako a1, na obr. 23 chybí označení průměrů, tolerance hloubky drážky pro pero.
Výkresová dokumentace je zpracována výborně podle současných platných norem.

5. Dotazy na studenta
1. Uveďte typ maziva a popište mazání válečkových řetězů.
2. Jakým způsobem byly určeny velikosti řetězů 10B -1 a 16B – 1. Jaký je standardní postup?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné
znalosti a schopnost samostatné konstrukční práce.
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