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1. Problematika práce
Tématem práce je návrh pásového dopravníku pro průmyslovou aplikaci v oblasti řešení dopravy
olejových pump k obsluze provádějící jejich inspekci. Zadáním práce bylo komplexní navržení
nového dopravníku jak po stránce konstrukční, tak výpočtové. Rozsahem zadání a následně
vypracováním řadím práci mezi náročnější.

2. Dosažené výsledky
Problematika v práci je řešena v celé své šíři, od návrhů variant, přes jejich výběr a detailní
propracování konstrukčního návrhu vítězné varianty, včetně kontrolních výpočtů. Velikost tématu se
projevila i v obsáhlosti předložené práce. Při výpočtech bylo postupováno dle příslušné normy.

3. Původnost práce
Práce je logicky členěna do jedenácti kapitol, ve kterých student řeší všechny body zadání. Místy je
členění možná až zbytečně podrobné (např. kapitola 1.1.2 Výhody, kapitola 1.1.3 Nevýhody
pásových dopravníků). Forma zpracování až na drobné chybky je na dobré úrovni. Práci lze
považovat za původní. Převzaté texty (hlavně v rešerši) jsou dostatečně doplněny odkazy na příslušné
zdroje.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je na poměrně vysoké úrovni (zvláště s ohledem na fakt, že se jedná o práci
bakalářskou). Možná výtka by mohla směřovat k použití symbolu hvězdičky jako symbolu pro
násobení ve všech vzorcích a taky k počtu desetinných míst u číselných výsledků (síla na tisíciny
Newtonu atd.)

5. Dotazy na studenta
1. Jak moc jste si jistý tím, že pro pohon pásu by stačil motor o výkonu pouze 2.531 W?
2. Uveďte základní parametry navržené pohonné jednotky (z obrázku 42) - příkon, napájecí napětí
atd. a jeho možnosti napojení na ŘS daného RTP.
3. Definujte rozdíl mezi "provozním výkonem poháněcího motoru" (vzorec 34) a "výkonem motoru"
(vzorec 51) a proč se tyto hodnoty liší?

6. Celkové zhodnocení práce
Celkově bakalářskou práci hodnotím kladně. Z předložených materiálů je vidět, že student věnoval
její tvorbě, a studiem problematiky, hodně času a že k ní přistoupil zodpovědně a práci tak
jednoznačně doporučuji k obhajobě.
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