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1. Dosažené výsledky
Hlavním výsledkem předložené diplomové práce je návrh přípravku, který má zajistit spolehlivou a
bezpečnou demontáž brzdových pístků. V jednotlivých kapitolách jsou představeny brzdové systémy,
technologický postup výroby brzdových pístků a následně metodika návrhu jednotlivých částí
přípravku pro demontování těchto brzdových pístků. Obohacením práce je hodnocení navržené
konstrukce z hlediska ekonomického přínosu.

2. Problematika práce
Problematika předkládané práce vycházela z požadavků zadávající firmy a byla tak z pohledu tohoto
cílového uživatele velmi aktuální. Zpracování práce bylo časově náročné a vyžadovalo nejen
grafickou zručnost autora, ale i schopnost respektovat podmínky zadavatele práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení zadaného úkolu byl zodpovědný, student byl v pravidelném kontaktu jak s
vedoucím práce, tak se zadávajícím pracovištěm v osobě konzultanta. Připomínky z obou stran byly
do vytvářené práce průběžně doplňovány.

4. Formální náležitosti práce
Práce je jak po obsahové, tak po formální stránce provedena velmi pečlivě. Jednotlivé kroky návrhu
přípravku jsou vhodným způsobem okomentovány a doplněny vysvětlujícími obrázky. Drobné chyby
gramatického charakteru nesnižují celkovou úroveň diplomové práce. Naopak za ocenění stojí snaha
o podporu navržené konstrukce přípravku vhodným výpočtem. Práce je doplněna i o ekonomickou
úvahu a přínosu navržené konstrukce.

5. Dotazy na studenta
1. Proč je číslování rovnic výpočtů odlišné od číslování kapitol? A je vůbec nutné toto číslování
provádět? Nestačilo by prosté očíslování jednotlivých použitých rovnic?
2. Mohl by student blíže vysvětlit postup výpočtu výšek jednotlivých ustavovacích trnů a závěry,
které z těchto výpočtů učinil?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant projevil velmi dobrou znalost řešené problematiky. Důkazem toho je přehledný postup
konstrukčního návrhu demontážního přípravku včetně potřebných výpočtů. Ke kladům práce je třeba
přiřadit podrobně vypracovanou výkresovou dokumentaci jak celé sestavy, tak jednotlivých prvků
navrženého přípravku. Diplomovou práci pana Bc. Václava Šroma doporučuji k obhajobě.
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