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1. Problematika práce
Pokládání potrubí na mořské dno je vzhledem k složitosti činnosti a měnícím se podmínkám velmi
náročná operace. Proto vyžaduje bezporuchové obslužné zařízení, které téměř vylučuje přerušení této
činnosti. Kvalitní konstrukční řešení má proto veliký význam. Zadání diplomové práce odpovídá
svou náročností z odborného i časového hlediska diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
Byla zpracována rešerše pokládání potrubí na mořské dno, vysvětlena funkce lanových navijáků při
této činnosti a způsob fixace lana při navíjení a odvíjení. Bylo prezentováno vlastní řešení navíjení
nebo odvíjení lana na buben. Byly navrženy počet potřebných vrstev lana a průměry vodicích kladek.
Byly vypočítány reakce na jednotlivá ložiska, které byly následně zkontrolovány. Byly pevnostně
zkontrolovány rozhodující části zařízení s konstatováním, že zařízení pevnostně vyhovuje.
Diplomová práce může sloužit jako podklad pro vypracování konečné technické dokumentace
zařízení pro zajištění požadované polohy navíjeného lana.

3. Původnost práce
Práce je podle kapitol vyvážená. Forma zpracování odpovídá diplomové práci a je na patřičné úrovni.
Práci lze pokládat za vlastní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy formální zásady pro vypracování diplomových prací. Výkresová dokumentace je
zpracována formálně správně podle současných norem. Na dobré úrovni je také grafická úprava
práce. Pro lepší přehled by měly být rovnice očíslovány. Rovnice pro výpočet reakcí na str. 23 jsou
napsány zmatečně. Na str. 31 je chybný odkaz na obr. 25. V kusovníku sestavy nejsou uvedeny
pevnostní třídy šroubů, ani jejich povrchová úprava.

5. Dotazy na studenta
1. Proč je na str. 32 ve vzorci pro výpočet potřebného krouticího momentu počítáno s nulovým třecím
úhlem?
2. Byl vypočítán také průhyb diamantového šroubu?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil všechny body zadání práce a projevil dobré
odborné znalosti této problematiky.
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