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1. Dosažené výsledky
Práce je celkem přehledná, kapitoly na sebe navazují. Některý text a výpočty by mohly být doplněny
vhodnými schématy – pro přehlednost vstupních parametrů výpočtů a lepší orientaci. Diplomant
vypracoval rešerši zpracování biomasy za pomocí peletovacích a briketovacích stojů – lisů a popsal
technologii briketování. Dále provedl technický a konstrukční návrh jednotlivých uzlů briketovacího
stroje a ty podložil potřebnými analytickými pevnostními výpočty. V závěru práce pak zpracoval
sumárně konstrukční návrh lisu s vyobrazením jeho jednotlivých prvků. Na základě potvrzených
předpokladů analytickými vztahy je zpracována výkresová dokumentace, která je součástí práce ve
formě příloh. Výstupem je konstrukční řešení, které je využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce obsahuje návrh hydraulického briketovacího lisu s hodinovým výkonem 400 kg pro
lisování (briketování) dřevěných pilin, hoblin, stromové kůry apod. Dále na základě vstupních
podmínek analyzuje základní parametry předmětné technologie. Obsahuje rovněž technické řešení
dané problematiky a potřební analytické výpočty a analýzy. Téma bylo aktuální a vycházelo z
požadavků firmy Biomac, 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, až na drobné překlepy a záměnu textu, jsem téměř neshledal. V textu práce jsou mnohdy
uváděny jednotky u konkrétních hodnot veličin v hranatých závorkách, což je neobvyklé a relativně
nepřehledné.

5. Dotazy na studenta
Prosím o vysvětlení vztahu 3.3.7 na str. 31.

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a schopnostech studenta.
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Ostrava, 29.05.2016 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.


