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1. Problematika práce
Problematika bakalářské práce je aktuální s návazností na praxi. Zadavatelem práce jsou Strojírny a
Stavba Třinec. Bakalářská práce se zabývá projekčně-konstrukčním návrhem nakládacího zařízení
sochorů brusky BBS. Návrh nakladače vychází z požadavkového listu, funkční struktury,
morfologické matice a z porovnání dvou variant řešení nakládače, přičemž byla zvolena výhodnější
varianta přesunu sochoru na stůl brusky pomocí 2 hydraulických válců. Na základě silového rozboru
navrženého zařízení pak byly vybrány vhodné hydraulické válce. Následně je navržena pojezdová
kladka s drážkou ve tvaru Y, po které se pohybuje pojezdový rám nakladače. Návrh obsahuje výpočet
kolečka, čepu, konzol a ložisek. Dále jsou kontrolovány 3 spojovací čepy zařízení, koutový svar
spojení držáku horizontálního hydraulického válce ke spodní konstrukci zařízení. Závěr práce se
zabývá statickou napjatostně-tuhostní analýzou MKP pomocí Autodesk Inventor Profesional horní
konstrukce, pojezdového rámu a spodní konstrukce. Zadání problému odpovídá náročností a
rozsahem bakalářské práci.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání bakalářské práce a lze je prakticky využít k výrobě nakladače.
Konstrukční návrh je vhodně řešen včetně příslušných výpočtů, obrázků a výběrů z katalogů. Z
hlediska bezpečnosti exponované součásti a spoje byly pevnostně kontrolovány.

3. Původnost práce
Práci lze pokládat za dílo studenta. Proporčně je vhodně členěna a forma zpracování

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace je poměrně rozsáhlá, vhodně zpracována. Na několika zobrazeních chybí
zakreslení os, poměrně často u kót průměrů schází značka průměru, na výkrese čepu nejsou
zakótovány rozměry mazacích drážek. Text práce je bez gramatických chyb. Na straně 18 jsou
nesprávně označeny obrázky, čepy nejsou namáhány na střih, jak se uvádí, vztahy 6.6, 7.3, 7.8 nejsou
správné, u některých vztahů není dosazováno a jsou uváděny jen výsledky.

5. Dotazy na studenta
Zdůvodnění, proč bylo navržené ložisko kontrolováno jen staticky, je nesprávné. Proč tedy nebyla
provedena dynamická kontrola a jak by se provedla?

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