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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky práce odpovídají zadání a lze je prakticky využít pro výrobu polohovacího stolu.
Přínosem práce je komplexnost a způsob řešení poměrně široké problematiky konstrukčního návrhu
naklápěcího stolu s otočí.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je aktuální. Úkolem práce je návrh naklápěcího stolu s otočí. Stůl
překlápí břemena válcového tvaru a ve vodorovné poloze s ním otáčí. Úvod práce se zabývá
aplikacemi naklápěcích stolů, typy břemen a popisuje provedení již vyráběných stolů. Konstrukčně
navržený stůl se skládá z pevného rámu, otoče stolu založené na otočovém ložisku s vnitřním
ozubením poháněným pastorkem s krokovým motorem a převodovkou, dále z posuvného vozíku s
vodícími kladkami, poháněného servomotorem a pohybovým šroubem, a naklápěcí kolébky uložené
na 4 radiálních a 4 axiálních rolnách, poháněné válečkovým řetězem elektropřevodovkou. Zadání
problému odpovídá náročností a rozsahem diplomové práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant byl velmi aktivní, konzultací využíval v maximální možné míře a prokazoval samostatný a
zodpovědný přístup k řešení práce.

4. Formální náležitosti práce
Kvalitní výkresová dokumentace zahrnuje 2 listy sestavy s rozpiskou, dílenské výkresy hnací řetězky
a držáku servomotoru. Je zpracována formálně správně podle současných norem. Na úrovni je také
grafická úprava práce s kvalitními, výstižnými obrázky a konstrukčními výpočty. Práce je velmi
přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, včetně příloh. Text je bez
gramatických chyb. Je použito vhodné literatury a software.

5. Dotazy na studenta
1. Jaký vliv má rozdělení dotykového tlaku svěrného spoje na předpětí svírajících šroubů?
2. Proveďte odvození vztahu pro výpočet potřebného předpětí šroubů děleného náboje uchycení
pohybového šroubu do rámu naklápěcího stolu uvedeného na str. 2 přílohy A.

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