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1. Odpovídá záverečná práce zadání?
Posluchač splnil zadání práce v požadovaném rozsahu a závěrečná práce odpovídá zadání.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně její struktury, návazností a úplnosti jednotlivých částí:
V první kapitole je provedeno zhodnocení současného podávacího zařízení se zaměřením na
technické parametry, konstrukci rámu, motor, převodovku, mechanismus pro přítlak a řídicí systém.
Kapitola je v dostatečném rozsahu a vhodně doplněna obrázky. Ve druhé kapitole posluchač popisuje
elektrické stroje se zaměřením na stejnosměrné stroje, popis asynchronních motorů a výpočet
stávajícího pohonu, tj. výstupního momentu na převodovce a tažné síly. Kapitola má přiměřený
rozsah a strukturu popisu.  Kapitola 3 představuje požadavkový list, kde jsou stanoveny základní
požadavky a parametry. Ve čtvrté kapitole byl proveden návrh motoru na základě požadovaných
parametrů. Bylo zjištěno, že stejnosměrné motory budou nevyhovující a byly vybírány motory
asynchronní. Celkem byly navrženy čtyři varianty motorů s převodovkou, z nichž jako optimální byla
vybrána pomocí kriteriálního hodnocení varianta B. V tomto případě postačuje pouze jeden motor s
převodovkou (s ohledem na krouticí moment) a i cena je nejnižší. V kapitole 5 je řešena inovace
konstrukčního řešení. Byla vytvořena nová konstrukce rámu s potřebnými úchyty pro všechny
komponenty. V podkapitole 5.4 je vyobrazena sestava pohonu. V následujících podkapitolách je
řešena přítlačná kladka, rám včetně příslušenství a celková sestava zařízení. Kapitola je v
dostatečném rozsahu a vhodně doplněná obrázky. U obrázků nejsou uvedeny odkazy na jednotlivé
komponenty. V šesté kapitole je uvedený návrh řídicího systému s uvedením blokového schématu,
stručného popisu použitého frekvenčního měniče, magnetického a indukčního senzoru. V závěru
kapitoly je uvedena vizualizace řídicího systému. Kapitola je v postačujícím rozsahu a vhodně
doplněna obrázky. V závěru provedl posluchač zhodnocení dosažených výsledků. Celkově lze
hodnotit navrženou konstrukci jako realizovatelnou a funkční. Výkresová část BP sestává ze
sestavného výkresu podavače drátu (č. v. 07), podsestavy motoru s převodovkou (č. v. 06),
podsestavy rámu podavače (č. v. 05), podsestavy přítlačné kladky (č. v. 04), podsestavy rámu motoru
(č. v. 03), podsestavy podávacího kotouče (č. v. 02), podsestavy základního rámu podavače (č. v. 01)
a čtyř výrobních výkresů dílů. Celkem se jedná o 11 výkresů s rozpiskami. Rozsah dokumentace
odpovídá požadavkům zadání. Nedostatky na výkresech představují některé chybějící kóty na
sestavných výkresech, v některých případech chybějící osy, nejsou uvedeny poznámky pro montáž a
další drobné nedostatky z hlediska zásad technického kreslení. Číslování výkresů je nevhodně volené.
Výkresová dokumentace je jinak na slušné úrovni.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Lze konstatovat, že posluchač samostatně nastudoval problematiku a dokumentaci potřebných
komponentů. Navrhl jednotlivá konstrukční řešení a rozpracoval optimální variantu do funkčního
provedení. Posluchač přistupoval k řešené problematice zodpovědně. Práci lze pokládat za dílo
posluchače.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce má logickou strukturu a kapitoly na sebe navazují. Formální a jazyková stránka práce je na
slušné úrovni. Práce splňuju všechny nároky kladené na závěrečné práce. Popisy jsou vhodně
doplněny názornými obrázky.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce je zaměřena na inovaci současného podávacího zařízení, což bylo splněno. Způsob využití je
realizace v praxi.



6. Poznámky a kritické připomínky:
Uveďte v čem je vámi navržený podavač po mechanické stránce lepší oproti současnému řešení.

7. Závěrečné hodnocení práce (doporučení/nedoporučení k obhajobě, známka)
Práci doporučuji k obhajobě. Celkově je možno hodnotit předloženou práci jako zvládnutou v plném
rozsahu i přes výše uvedené drobné nedostatky. Posluchač prokázal schopnost samostatně řešit úkoly
spojené s realizací podobných úkolů v praxi. Navrhuji známku výborně.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 28.05.2019 Ing. Ladislav Kárník, CSc.


