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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): 

Aktuálnost řešené problematiky považuji za naléhavý problém týkající se současnosti 
vzhledem k tomu, že zadání diplomové práce vyvstalo z praxe a její výsledky by měly 
být využity při rekonstrukci existujícího, a nyní omezeně funkčního, řetězového 
dopravníku v provozované teplárně. 

Náročnost a rozsah řešené problematiky diplomové práce, která je specifikována 
jasně definovanými body zadání, je dostatečná, jak po stránce odborné tak i časové, 
s ohledem na předpokladané znalosti studenta magisterského studia vysoké školy 
strojního zaměření.  

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

Dosažené výsledky výpočtu celkového odporu proti pohybu u řetězového dopravníku 
nelze brát za zcela objektivní a správně určené, neboť student nezohlednil působící 
odpory ve vratné větvi dopravníku a nevhodně určil odpor z trhání materiálu 
v násypce řetězového dopravníku. Tím není korektně stanoven celkový odpor se 
kterým se uvažuje při návrhu pohonu řetězového dopravníku a nejsou tedy určeny 
všechny působící působící síly generujícící se při unášení řetězového pásma a 
dopravovaného materiálu v uzavřeném žlabu redleru. 

Dílčí závěry a požadovaný popis dosažených výsledků dle bodu 8) zadání diplomové 
práce a dle dokumentu FS_SME_05_003 student v práci neuvádí. 
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Přínos práce k možnosti jejího praktického využití v praxi je poměrně význačně 
snížen a omezen z důvodu výše uvedených nedostatků. 

Kladně hodnotím konstrukční úroveň zpracování řešení diplomové práce, kterou 
student prokazuje v přiložených sestavných výkresech řetězového dopravníku a 
poháněcí i napínací stanice. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student dostatečně a poměrně intenzivně, zejména v období před termínem 
požadovaného odevzdání diplomové práce, využíval konzultací. Stupeň samostanosti 
studenta při zpracováváni konstrukčního řešení byl vysoký, při řešení výpočtové části 
se projevovala již poměrně nižší samostatnost. 

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): 

Tištěná verze diplomové práce byla bez předchozí domluvy s vedoucím odevzdána 
studentem po stanoveném termínu a není studentem podepsána. 

Nevhodně je voleno rozčlenění textové části do jednotlivých kapitol a neodpovídá 
požadavkům dokumentu FS_SME_05_003 (např. úvod má být označen číslem 
kapitoly 0). 

Chybí úvod, co je popisováno v kap. s názvem "1. Úvod" je přehledem současného 
stavu řešené problematiky. 

V diplomové práci student v mnoha případech nevhodně volí terminologii (např. 
hustota dopravovaného materiálu, viz str. 22; celkový odpor k překonání, viz str. 26; 
atd.). 

Nedostatečně jsou studentem provedeny některé obrázky (např. obr. 18, obr. 19 -  
chybí popisy os, není zřejmé, co značí přímky úseku 2-1 a 1-0. Nečitelný je obr. 15 .). 

V textové části se vyskytuje řada chyb formálního charakteru (např. Horizontální 
Vzdálenost, viz str. 22; atd.). 

Mnohé citované odkazy na použitou literaturu nejsou pravdivé (viz např. str. 24, 
vztah (11); str. 25, vztah (23); str. 26, vztahy (25) a (26); atd.). 

V rozporu s dokumentem FS_SME_05_003 jsou voleny zdroje použité literatury 
(např. viz str. 44 až 45, zdroje [11] až [14] zde uváděné jsou totožné). 

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

- proč není zpracován úvod k diplomové práci? 

- vyjádřete správně vztah (4), kterým je určován úhel sklonu úseku redleru. 

- vysvětlete odkud jste volil hmotnost hřebla (viz str. 23) a dokažte, že hřeblo ve 
skutečnosti nabývá uváděnou hmotnost. 

- vysvětlete odkud jste volil hmotnost řetězu (viz str. 23) a dokažte katalogovým 
listem výrobce řetězu oprávněnost uváděné hodnoty. Proč není uveden odkaz na 
zdroj a specifikace typu řetězu? 
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- zdůvodněte oprávněnost volené hodnoty ramene valivého tření e = 0,0005 m (viz str. 
23) pro materiál ocel na ocel a součinitele čepového tření fč = 0,075 (viz str. 23). 
Chybí odkazy na zdroj odkud byly hodnoty přejímány. 

- str. 23 dokažte katalogovým listem oprávněnost uváděných hodnot průměru kladky 
a průměru čepu voleného řetězu. Není na str. 23 zřejmé o jaký typ řetězu se jedná a 
chybí uvedení odkaz na zdroj použitého řetězu! 

- odkud jste volil hmotnost řetězu (viz str. 23) a dokažte katalogovým listem výrobce 
řetězu oprávněnost uváděné hodnoty. 

- kap. 2.2, str. 23: ve vztahu (13) není je vyčíslen celkový odpor proti pohybu ve 
vodorovném úseku (ale pouze odpor v pracovní větvi). Doložte: a) výpočet odporu 
proti pohybu ve vodorovném úseku ve vratné větvi, b) celkový odpor proti pohybu ve 
vodorovném úseku. 

- kap. 2.3, str. 24: ve vztahu (19) není je vyčíslen celkový odpor proti pohybu ve 
skloněném úseku (ale pouze odpor v pracovní větvi). Doložte: a) výpočet odporu proti 
pohybu ve skloněném úseku ve vratné větvi, b) celkový odpor proti pohybu ve 
vodorovném úseku. 

- str. 25, vztah (20): doložte výpočtem skutečnou hodnotu celkového odporu proti 
pohybu. 

- str. 25, vztah (23): dokažte, že vztah byl volen z citované literatury [13]. 

- str. 26, vztah (25): vztah není v jednotce [N], tudíž není silou, a) dokažte, že vztah 
byl převzán z citované literatury [22], b) doložte správnou hodnotu výpočtené 
efektivní Jansenovy síly. 

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

Diplomová práce svědčí zejména po konstrukční stránce o dostatečných odborných 
znalostech a schopnostech studenta řešit danou problematiku. 

Doporučuji studentu, aby se příště při řešení obdobného úkolu hlouběji zamyšlel nad 
kvalitou a úrovní svých dosažených výsledků a vyvaroval se zásadních chyb, které 
značně omezují důvěryhodnost správné funkčnosti jim řešeného celkového návrhu, i 
dílčích strojních částí, dopravně manipulačního zařízení. 

 
Celkové hodnocení práce: 

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