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1. Dosažené výsledky
Hlavním výsledkem předložené diplomové práce je návrh a konstrukční provedení speciálního
přípravku pro demontáž montážních kolíků převodových skříní. Konstrukce přípravku je realizována
na základě celé řady silových a pevnostních výpočtů a z tohoto pohledu vytváří předpoklady pro
úspěšné uplatnění přípravku v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se týká konkrétní etapy při opravách převodových skříní, a to demontáže kolíků,
které slouží pro lepší spojení jednotlivých částí těchto skříní. Z pohledu zadávající firmy tak navržený
přípravek řeší velmi aktuální problém při praktické demontáži.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení práce byl vcelku aktivní. Navštívil zadávající firmu a seznámil se s
výrobními provozy. V rámci výuky konzultoval práci i se svým vedoucím, především jednotlivé
varianty návrhů konstrukce. Při realizaci zvolené metody pro demontáž čepů a zpracování výkresové
dokumentace pak již postupoval samostatně.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Je logicky členěna, jednotlivé kapitoly jsou
doplněny o potřebné výpočty. Práce obsahuje jen drobné nedostatky, např. absence některých pozic v
sestavě pákoví, neuvedení všech veličin, které se vyskytují ve výpočtech, v seznamu značek, případně
formulace textu, který neodpovídá údaji v tabulce (str. 28, tab. 5).

5. Dotazy na studenta
Jak je ošetřeno, aby nedošlo k posunu svařence A po svařenci B rámu při vytahování čepů? Postačí
tření vytvořené utažením tohoto svařence prostřednictvím stahovacích šroubů?

6. Celkové zhodnocení práce
Student ve své práci prokázal dobrou znalost řešené problematiky. Teoretické znalosti vhodně
uplatnil při řešení konkrétního zadání průmyslové praxe. Ke kladům práce řadím velmi detailní
zpracování výkresové dokumentace a pokus o vytvoření cenové kalkulace pro výrobu navrženého
přípravku. Spolu s přiloženým návodem pro použití přípravku vytvořil zdařilou dokumentaci pro
realizování svého návrhu v praxi.
Doporučuji diplomovou práci pana Bc. Ondřeje Ferzika k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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