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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Okruhy uvedené v zadání diplomové práce jsou jasně a srozumitelně vymezeny, 
studentem však nebyly všechny zohledněny a zcela naplněny. Student se v textové 
části opomenul vyjádřit k bodu 8, čímž nezhodnotil dosažený stav svého navrženého 
řešení. 

Aktuálnost a návaznost na praxi zadaného tématu je zcela objektivní, neboť doprava 
komodit dopravními  zařízeními v konstrukčním provedení pásových, řetězových či 
šnekových dopravníků je běžně a hojně rozšířena v odvětví energetiky. 

Časová náročnost pro zpracování diplomové práce byla studentovi snížena dodáním 
v elektronické formě podkladů stávající dopravní trasy v řešené lokalitě teplárny, 
včetně hlavních parametrů v ní využívaných dopravních zařízení. 

Byl kladen důraz na vyspecifikování všech působících odporů vytipovaného 
řetězového dopravníku; určení nejvyšších hodnot tahových sil a ověření volby 
použitého typu řetězu; v neposlední řadě i ověření vhodnosti použitého poháněcího 
elektromotoru a to dle současně platných norem s ohledem na možnou optimalizaci 
stavajícího konstrukčního řešení dílčího, zadáním určeného, řetězového dopravníku. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Rozsah uváděných výpočtů v diplomové práci je dostatečný pro návrh řetězového 
dopravníku. Výkresová dokumentace je zpracována na dostatečné úrovni (vyskytuje 
se však v kusovnících nevhodné pojmenování některých položek a rozpor s 
hodnotami uváděnými v textové části). 
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Přínos práce je možno vysledovat zejména v určení dílčích složek odporů při dopravě 
štěpky žlabem redleru a v jejich ověření graficko početní metodou. Přínosem práce 
pro praktické využití je také konstrukční řešení řetězového dopravníku a konstrukční 
řešení poháněcí i vratné, napínací, stanice. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Za vlastní dílo studenta lze považovat výpočet pohybových odporů řetězového 
dopravníku, návrh výkonu poháněcí stanice a kontrolu pohonu na rozběh a 
konstrukční řešení sestavy řetězového dopravníku i konstrukční řešení poháněcí i 
vratné stanice. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

V diplomové práci studenta Pavla Horňáka je nevhodně voleno rozčlenění textu do 
kapitol (neodpovídá dokumentu FS_SME_05_003). 

V kap. 2 s názvem Praktická část se vyskytuje množství formálních chyb v zápisu 
vztahů (např. vztah 4, vztah 55), nejsou srozumitelné ani čitelné obrázky (např. obr. 
15, 16 a obr. 18). 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

- str. 17, kap. 1.1: verifikujte tvrzení, že "souč. tření mezi rotující šnekovnicí a 
materiálem musí být menší než součinitel tření mezi šnekovnicí a materiálem za 
klidu". Vhodně definujte podmínky dopravy materiálu šnekovým dopravníkem. 

- str. 22: zdůvodněte odkud jste čerpal údaj součinitele tření mezi oceli a dřevem o 
hodnotě 0,4. Je tato hodnota oprávněná pro dopravovaný materiál štěpku? 

- str. 25: výpočtem jste vztahem (21) určil minimální průměr roztečné kružnice 
řetězového kola. Dokažte, že řetězový disk na obr. 16 je možno použít pro volený 
řetěz M 112 x 100. 

- str. 26: co vyjadřuje opravný součinitel "c" a proč nabývá hodnoty c = 0,8 
(postrádám zdroj odkud byl volen). 

- str. 27: nevhodně na str. 26 uvádíte název společnosti Vamberk. V rohovém razítku 
u obr. 16 je uvedeno logo společnosti Řetězy Vamberk, spol. s r. o., postrádám v 
diplomové práci citaci zdroje. Zdůvodněte rozdílné konstrukční provedení žetězového 
kola na obr. 16 a na výkresech s názvem "Vratná stanice" a "Hnací stanice". 

- str. 29: zdůvodněte proč je využitím graficko-početní metody vypočtena maximální 
tahová síla 15,8 kN (vztah 35), nebo 18,3 kN (vztah 40) a zcela odlišně ve vztahu (27), 
viz kap. 2.5. 

- str. 29: vysvětlete, jak předpokládáte, že by mělo dojít k průvěsu řetězu 
(válečkového typu M 112 x 100). 

- str. 35, kap. 2.11: volíte brzdu SEW Eurodrive typu 4BE20, kde je brzda na výkrese 
s názvem "Hnací stanice" znázorněna? Proč není uvedena v kusovníku? Je-li brzda v 
provedení elektromagnetické brzdy a je součástí elektromotoru, pročpak provádíte 
kontrolu brzy? 



 3

- str. 36, vztah 55: odkud byla volena hodnota Ft [N] (vztah 28 uvádí hodnotu Ft = 11, 
9 kN)? 

- str. 36, obr. 19: dokažte, že ohybový moment Mo je určen pouze výrazem Ft. l. 
Předložte správný postup určení ohybového momentu Mo [Nm]. 

- str. 38, vztah (59): volba průměru hřídele dvs = 60 mm, v výkrese "Vratná stanice" 
je uveden v kusovníku viz pozice 9 průměr 65 mm. Která hodnota je správná? 

- str. 38, vztah (63): nevhodně vyjadřené a také dosazené hodnoty M2 [Nm], b1 [m], 
l1 [m]. Dosaďte správné hodnoty a dokažte, zda výpočet pera na střih vyhovuje. 

- proč je v kap. 5, str. 47 v textové části diplomové práce uveden název přílohy 
DP_ŘD_01_01 Poháněcí stanice a na výkrese DP_ŘD_01_01 název Hnací stanice? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Oponovaná diplomová práce dle mého názoru svědčí o dostatečných odborných 
znalostech a schopnostech studenta řešit jak početně, tak konstrukčně návrh 
řetězových dopravníků. 

 
Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 

 

  
  

V Ostravě dne 26. 5 . 2017 
  

  podpis oponenta práce  
 


