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1. Dosažené výsledky
Práce je celkem přehledná, kapitoly na sebe navazují. V úvodu práce diplomant vypracoval stručnou
rešerši dané problematiky. Zabýval se rovněž mechanickými vlastnostmi dopravovaného materiálu a
ergonomickými parametry, důležitými z pohledu vyklápění, respektive vysypávání předmětného
vozíku. Dále diplomant provedl rozbor možných mechanismů odvalování korby samovýsypných
vozíků a jejich pojistných mechanismů. Zabýval se rovněž dynamikou výsypu a experimentálním
měřením lidské síly, kterou je možno při vyklápění využít, což hodnotím kladně, avšak je nutno si
uvědomit, že i tyto hodnoty řeší ergonomie a danou fyzickou sílu je nutno dosahovat v průběhu
pracovní směny a ne jen jednorázově. Návrh konstrukce vozíku a systém vyklápění je podložen
potřebnými analytickými výpočty a také MKP analýzou. Na základě těchto podkladů je zpracována
výkresová dokumentace, která je součástí práce formou přílohy. Výstupem je konstrukční řešení,
které je využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem oboustranně výklopného důlního
vozíků, a to včetně konstrukce výklopného mechanismu, který umožňuje plné vyklopení
korby i při ztížených provozních podmínkách. Součástí práce je také návrh vodícího a
pojistného mechanismu odvalování, který zlepšuje manipulaci a bezpečnost při manipulaci s vozíkem
a materiálem. Návrh konstrukce je rozepsán do jednotlivých kapitol, které obsahují jak výpočtové
analýzy, tak také dalšími kinematické rozbory. Téma bylo aktuální a vycházelo z požadavků firmy
Strojferr, s.r.o.

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

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je celkem přehledná a úplná.
Analytické výpočty – jednotlivé vztahy jsou nevhodně číslovány – zpravidla se čísluje pouze obecný
vztah. Další formální nedostatky jsem v práci neshledal.

5. Dotazy na studenta
Prosím o vysvětlení vztahu 51 na str. 39.
Jakým způsobem je ověřena kulisa odvalování ve vztahu ke křivce letu/pádu vysypávaného materiálu
– myšleno kam (do jakého prostoru a vzdálenosti) má být materiál vysypáván.
Co je možno si představit pod pojmem „ztížené důlní podmínky“?

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