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1. Problematika práce
V systému hromadné přepravy osob jsou z hlediska bezpečnosti velmi důležité konstrukční uzly,
které umožňují vstup a výstup osob. Tyto konstrukční uzly musí zajistit bezporuchové zavírání a
otevírání dveří a také jejich zajištění v případě výpadků tlaku vzduchu. Rotačně posuvný pohon je
jeden z důležitých prvků konstrukčního uzlu zavírání dveří. Kvalitní konstrukční řešení má proto
veliký význam. Zadání diplomové práce odpovídá svou náročností z odborného i časového hlediska
diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
Byly zpracovány rešerše typů dveří a jejich pohonů, pneumatických válců s rotačním pohybem,
čištění a odvodnění stlačeného vzduchu. Dále byly popsány části navrženého pneumatického pohonu.
Byly pevnostně zkontrolovány rozhodující části zařízení s konstatováním, že zařízení pevnostně
vyhovuje. Diplomová práce může sloužit jako podklad pro vypracování konečné technické
dokumentace pneumatického rotačně posuvného pohonu.

3. Původnost práce
Práce je podle kapitol vyvážená. Forma zpracování odpovídá diplomové práci a je na patřičné úrovni.
Práci lze pokládat za vlastní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy formální zásady pro vypracování diplomových prací. Výkresová dokumentace je
zpracována formálně správně podle současných norem. Na dobré úrovni je také grafická úprava
práce. Na str. 21 je nepřesně formulovaná věta "Navržené konstrukční řešení umožňuje nepřetržité
mazání kontaktních ploch uvnitř pneumatického motoru a samotná jehlová ložiska".

5. Dotazy na studenta
1. Je konstrukčně zajištěn axiální posuv vnějšího kroužku jehlového ložiska?
2. Bylo konzultováno použití O – kroužků pro těsnění pneumatického prostoru při posuvném a
rotačním pohybu?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil všechny body zadání práce a projevil dobré
odborné znalosti této problematiky.
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