
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Oponenti: Ing. Petr Široký
Téma: Šnekový dopravník
Verze ZP: 1
Student: Bc. Jiří Hladný

1. Dosažené výsledky
Obsah bakalářské práce odpovídá bodům zadání. Úkolem posluchače bylo navrhnout a zkonstruovat
šnekový dopravník. V úvodní části práce je uveden popis principu a konstrukce šnekových
dopravníků. Dále jsou specifikovány  požadavky na konstrukci dopravníku. V této části postrádám
návrh jednoduché dispozice s aplikací šnekového dopravníku, ze které by vyplynula hodnota
dopravního výkonu (40t/hod). Další část práce obsahuje podrobný rozměrový, funkční a pevnostní
výpočet dopravníku. Na tuto část navazuje popis jednotlivých komponent  dopravníku, včetně návrhu
na snížení možných rizik při montáži a provozu. V závěru práce je uveden výpočet nákladů na
výrobu. Bakalářská práce je doložena úplnou výkresovou dokumentací. Práce rovněž obsahuje data v
digitální formě na přiloženém CD.

2. Problematika práce
Předložená bakalářská práce je zaměřena do oblasti konstrukcí dopravních zařízení pro dopravu
sypkých hmot. Vzhledem k tomu, že robotizace v současné době zasahuje do různých oblastí, je
předpoklad že i tento typ dopravníků nachází  uplatnění v robotizovaných pracovištích. Proto je téma
bakalářské práce aktuální a odpovídá oboru robotika.

3. Přístup studenta k řešení práce
Posluchač přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně, pravidelně se zúčastňoval společných
konzultací. Samostatně řešil  vzniklé technické problémy.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce bakalářská práce je v souladu s požadavky kladenými na bakalářské práce.
Struktura práce, až na výše uvedenou připomínku, odpovídá zadání . Bakalářská práce je na
požadované grafické a gramatické úrovni. Občas se objevují drobné pravopisné chyby. Bakalářské
práci lze vytknout následující  nedostatky:

- Posluchač neodevzdal, na přiloženém CD, text bakalářské práce ve formátu MSWord, pouze ve
formátu PDF.

- Bakalářská práce je technický text, je vhodné používat trpný rod.

- Není vhodné použít podkapitoly ve třetí úrovni.

- Tvrzení , že šnekové dopravníky jsou motorem průmyslu je nadnesené.

- Popis podmínky pohybu materiálu ve šnekovém dopravníku je mylný.

-Na sestavném výkrese je vhodné uvést tabulku technických dat.
-
 Na výkrese svařence se většinou uvádí typ svařování a materiál elektrody.

-U rozvinutých tvarů je vhodné počátek a konec ohybu nezobrazovat plnou tlustou čarou.

-Detail je vhodné označit jiným písmenem než řez, výkres výstupního čepu.

5. Dotazy na studenta
1) Kde byste použil vámi navržený šnekový dopravník s dopravním výkonem 40 t/hod.



2) Vysvětlete podmínku pohybu materiálu ve šnekovém dopravníku.

3) Která technická data byste uvedl na výkrese sestavy.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce splňuje, až na drobné nedostatky ve výkresové dokumentaci, všechny
požadavky kladené na bakalářské práce. Posluchač prokázal schopnost řešit konstrukční problémy,
proto tuto práci doporučuji k obhajobě.
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