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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce je velmi dobře zpracovaná a přehledná. Navržené zařízení splňuje zcela požadavky
zadání. Vstupní rešerše je užitečná a přehledná. Celkovým výstupem práce je komplexní návrh
požadovaného zařízení, které je možné vyrábět a dále užívat.

2. Problematika práce
Cílem diplomové práce je návrh složitého konstrukčního uzlu, který splní všechny požadované
funkce pro otevírání, zavírání a zajištění autobusových dveří. Návrh pneumotoru, který zajistí rotačně
posuvný pohyb předepsaných parametrů je komplikovaná záležitost. Diplomant však k úkolu
přistoupil správným konstruktérským postupem a s využitím příslušného software se dobral
kvalitního návrhu. Toto řešení je použitelné v praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant prokázal, že bez problémů zvládnul základy konstrukce a výpočtů strojních dílů a pohonů.
Po celou práci si počínal zcela samostatně a úspěšné navrhnul požadovaný produkt. Ke zvládnutí
návrhu musel nastudovat základy pneumatických pohonů. Student pravidelně konzultoval.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce splňuje všechny náležitosti. Všechny kapitoly na sebe logicky navazují. Obrázky
jsou kvalitní. V práci je minimum překlepů. Množství odborné literatury a jiných zdrojů je
dostatečné. Výkresová dokumentace je kvalitní, lze však vytknout drobné chyby při šrafování a
kreslení závitových spojů.

5. Dotazy na studenta
1) Nemůže dojít k vyskočení vnitřního pístu z drážek? Jak bude vlastní pneumotor kompletován?
2) Proč jste řešil kontrolu MKP výstupní hřídele bez vlivu horního uložení?

6. Celkové zhodnocení práce
V diplomové práci se projevily široké diplomantovy konstruktérsko-výpočtářské znalosti nabyté při
studiu. Řešení, které navrhnul, je funkční a zcela splňuje zadání. Práce je kvalitní a doporučuji ji k
obhajobě.
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