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1. Dosažené výsledky
Práce je celkem přehledná, kapitoly na sebe navazují. V úvodu diplomant provedl relativně
podrobnou rešerši dané problematiky, tedy pásových dopravníků včetně jednotlivých funkčních
prvků. Dále analyzoval parametry jednotlivých strojních celků navrhovaného dopravníku a provedl
jeho výpočet dle ČSN ISO 5048. Graficko-početní metodou stanovil tažné síly v dopravním pásu a
potažmo v některých konstrukčních částech dopravníku. Dále stanovil potřebné parametry poháněcí
stanice, provedl výpočet parametrů napínací stanice a v neposlední řadě zásobníků pásového potahu.
Na základě potvrzených předpokladů analytickými výpočty je zpracována technická výkresová
dokumentace, která je součástí diplomové práce ve formě příloh. Výstupem je konstrukční řešení,
které je využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá návrhem pásového dopravníku a konstrukčním řešením
zásobníku pásového potahu, jehož funkcí je kumulace a napínání dopravního pásu.
Na začátku diplomové práce je vypracována stručná rešerše o pásových dopravnících a jejich
hlavních částech. Dále je zde zpracování konstrukční návrh daného technologického zařízení s
potřebnými podklady a výstupy, včetně stanovení potřebných napínacích sil a konstrukce napínací
stanice – jeho technického řešení. Téma bylo aktuální a vycházelo z požadavků firmy SE-MI
technology, a.s.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím konzultací doc. Hrabovského se kterým v průběhu
práce pravidelně komunikoval. Přístup k práci byl dle mého názoru zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je přehledná a úplná. Formální
nedostatky jsem neshledal. V některých pasážích práce by bylo vhodnější použít v textu technické
výkresy (jejich části) nebo schémata namísto 3D obrázků předmětných strojních uzlů.

5. Dotazy na studenta
Prosím o vysvětlení obrázku č. 4.3 na str. 42.
Vysvětlete obsah 2. věty 3. odstavce na str. 57.

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