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1. Dosažené výsledky
Práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Jednotlivé uzly stroje, respektive podvozku
jsou dostatečně popsány a podloženy potřebnými pevnostními, kinematickými a dalšími funkčními
analytickými výpočty. V úvodu diplomant provedl stručnou rešerši a analýzu dané problematiky. Na
základě specifikace zadání provedl návrh geometrie podvozku, od které se dále odvíjí jeho samotná
konstrukce. Tu tvoří především jeho rám. Důležitými vstupními parametry pro konstrukci podvozku
jsou veškeré jízdní odpory, které na podvozek, respektive stroj mohou v praxi působit. Na základě
těchto odporů diplomant navrhnul potřebný pohon pojezdu, včetně dalších funkčních prvků, jako je
napínací a tlumící mechanismus apod. Analytické výpočty ověřil MKP na rámu stroje. Na základě
pevnostních výpočtů a analýz je zpracována výkresová dokumentace, která je součástí práce ve formě
příloh. Výstupem je konstrukční řešení, které je po detailnější studii využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá návrhem housenicového podvozku pro vrtnou soupravu určenou k práci
v lomu pro těžbu sklopísku. V úvodu práce je popsán stav současně používaných housenicových
podvozků na trhu včetně jejich rozdělení a popisu základních částí. Dále jsou specifikovány
požadavky na zhotovení konstrukčního návrhu a následně vypracováno nejvhodnější konstrukční
řešení. Práce také obsahuje návrhové a kontrolní výpočty vybraných částí podvozku nezbytných pro
jeho návrh. Pro kontrolu pevnosti podvozku bylo využito softwarové analýzy metodou konečných
prvků. Součástí diplomové práce je i technický popis vypracovaný v návaznosti na podrobnou
technickou dokumentaci. Téma bylo aktuální a vycházelo z požadavků firmy JM-PENTA 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. Přístup k práci byl zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je přehledná a úplná. Formální
nedostatky jsem v práci neshledal.

5. Dotazy na studenta
Jaká je podélná a příčná stabilita stroje?
Jaké je maximální stoupání a klesání stroje?

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