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1. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je návrh pásového dopravníku pro přesouvání olejových pump od manipulátoru k
obsluze linky. Vše je doloženo potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací v požadovaném
rozsahu.

2. Problematika práce
Zadání práce vychází ze zařízení realizovaného v předchozím roce. Téma je tedy aktuální. Z pohledu
odborné a časové náročnosti patří zadání k náročnějším.

3. Přístup studenta k řešení práce
Autor práce využíval možnosti konzultací v míře odpovídající náročnosti práce. Postupně
vypracovával jednotlivé části, přičemž v některých případech projevil potřebnou míru schopnosti
improvizace a přizpůsobivosti.

4. Formální náležitosti práce
Práce je psána v první osobě jednotného čísla, což nepovažuji za vhodné. Také se nevyvaroval
nevhodných formulací a gramatických chyb. Seznam použitých symbolů a značek není správně
seřazen. Úvod nemá být shrnutím práce. V textu by mělo být více odkazů na použitou literaturu. Při
výpočtech jsou používány hodnoty, které jsou vypočítány až v následujících krocích, což nepůsobí
dobře z pohledu přehlednosti. Na obr. 38 neodpovídá značení sil příslušnému výpočtu. Obr. 45 je ve
skutečnosti tabulka. U kontrol hřídele a pera není uveden konkrétní materiál. U sestavných výkresů
chybí odkazy na některé díly. U výrobních výkresů chybí kóty.

5. Dotazy na studenta
1. Jaké je maximální zrychlení bez ztráty stability (str. 46)? Dojde při výsledném zrychlení (str. 45)
ke ztrátě stability nebo prokluzu?
2. Nemá být radiální síla působící na ložisko poloviční (str. 69)? Nemají být síly působící na hřídel
poloviční (obr. 49)?
3. Jakým způsobem se provádí černění dílů? Z jakého důvodu se provádí? Jak byste prováděl černění
jen přesně vymezené části dílu (osa hnaného hřídele)?

6. Celkové zhodnocení práce
Celkově je práce zpracována na solidní úrovni. Autor se ale nevyvaroval určitých chyb a nedostatků,
popsaných výše. Vzhledem k množství odvedené práce a přístupu autora při jejím vypracovávání
hodnotím známkou výborně.
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