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1. Dosažené výsledky
Co do obsahu a rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována seznámení s řešenou
problematikou řešení nakládacích zařízení, rešerši stávajícího stavu. Další část je věnována
zpracování požadavkového listu a dále návrhu možných variant řešení zadaného zařízení. Následuje
výpočtová část práce, kde jsou uvedeny výpočty hlavních parametrů a exponovaných konstrukčních
uzlů navrhovaného zařízení – silový rozbor, návrh pohonu, pojezdových kladek aj.. Výsledkem práce
je návrh konstrukce nakládacího zařízení. Projekčně-konstrukční řešení navrhované v práci může
sloužit jako výchozí dokumentace pro konečný návrh daného mechanismu.

2. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout řešení konstrukce nakládacího zařízení sochorů pro brusku BBS.
Téma práce je aktuální, protože práce se zabývá návrhem zařízení, jehož různé konstrukce se sice
běžně používají v praxi, ale vždy musí být návrh přímo „na míru“ danému dopravníku a typu
provozu. Po stránce odborné a po stránce časové náročnosti zpracování téma plně odpovídá
náročnosti závěrečné práce pro daný typ studia. V rámci vypracování závěrečné práce diplomant
zpracoval:
- přehled současného stavu řešené problematiky, požadavkový list, návrh a zhodnocení variant řešení,
- částečný popis funkce vybraných částí navrhovaného zařízení
- výpočtovou část,
- projekční návrh kompletního řešení nakládacího zařízení,
- konstrukční propracování určených konstrukčních uzlů,
- výkresovou dokumentaci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k vypracování bakalářské práce po celou dobu samostatně a aktivně. Postup
prací a dosažené výsledky a návrhy pravidelně konzultoval s vedoucím práce. Připomínky vedoucího
závěrečné práce respektoval.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské)
práce". V tomto smyslu jsem v práci nenalezl žádná závažná opomenutí či chyby. Práce je
zpracována přehledně s odpovídající vnější úpravou, i když se objevují jisté formální chyby:
v Anotaci je uvedena délka sochoru 1200mm,
str. 9-11 – chybné značení jednotek [Mpa], [mm], [kp.cm2],
str. 13 – pravopisné chyby, nedostačující popis obr.1.1,
str. 15 – není označena tabulka, není vyznačeno co je z matice vybráno (jaký princip),
str. 18 – kde je obrázek 2.1 a 2.2 ?
str.41 – u výrazu 7.4 nejsou dosazeny dílčí hodnoty,
 Není uveden technický popis, který navazuje přímo na výkresovou dokumentaci,

Výkresová dokumentace je zpracována vcelku přehledně a v odpovídajícím rozsahu. Pokud se týká
kvality zpracování výkresové dokumentace, pak mám následující připomínky:

- výkresy jsou nepodepsané,
- ve výkrese NAKLADAČ jsou detaily D, C a E vyznačeny nepřehledně, u některých detailů
nejsou žádné kóty,
- ve výkrese KOLEČKO KLADKY je v razítku v kolonce „status dokumentu“ uvedeno
„vadáno“ . Volba závitu M4 v takovém provozu je dost sporná.



- ve výkrese SESTAVA A POLOHY NAKLADAČE není jasná vzdálenost mezi oběma
nakladači.

5. Dotazy na studenta
1. Str.20 – kde je bod „A“ (obr.3.1) ?
2. Jaké je značení os na  obr.3.3 str.22 ?
3. Ve které kapitole jsou počítány max. síly působící na hydraulický válec zvedání sochoru ?
4. Odkud jste vzal hodnotu ramene valivého tření na str.28 ?
5. Jaký bude tlak v hydroagregátu str.30 ?
6. Vysvětlete rovnici 5.3 – str.30. V jakých jednotkách výjde „lčr“ ?
7. Na str.38 je vybráno ložisko s d=35mm, souvisí to s kontrolou na otlačení str.35 kde je
ovšem průměr čepu dč = 30mm (na str.33 je voleno dč = 35mm) ? V seznamu značení je ovšem dč
označeno jako „poloměr“ ?
8. Z čeho jste vycházel při stanovení polohy dvou nakladačů vůči brousícímu stolu ?
9. Jak bude zařízení kotveno do základové desky ?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes, výše specifikované, nedostatky je výpočtová i výkresová část bakalářské práce, v rámci
možností a s ohledem na zkušenosti diplomanta, vypracována vcelku srozumitelně a přehledně.
V závěru lze konstatovat, že diplomant se poměrně důkladně seznámil s řešenou problematikou a
prokázal své odborné znalosti a dovednosti a schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Předložená
bakalářská práce, dle mého názoru, splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 26.05.2017 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


