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1. Dosažené výsledky
Co do rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována stručnému seznámení s
řešenou problematikou kde jsou zmíněny i požadavky na konstrukci stojanu včetně variantního řešení
zařízení. Další část je věnována určení těžiště pánve a umístění osy naklápění. Další část obsahuje
popis koncepce navrhovaného konstrukčního řešení stojanu. Následuje výpočtová část práce kde jsou
uvedeny výpočty hlavních parametrů a exponovaných konstrukčních uzlů navrhovaného zařízení -
návrh pohonu a výpočet hnaného hřídele. Výsledkem práce je variantní návrh konstrukce naklápěcího
stojanu licí pánve. Projekčně-konstrukční řešení navrhované v práci může sloužit jako výchozí
dokumentace pro konečný návrh stojanu.

2. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout naklápěcí stojan licí pánve. Téma práce je aktuální protože se
zabývá návrhem typu zařízení, které se běžně používá v praxi v příslušných provozech. Po stránce
odborné a po stránce časové náročnosti zpracování téma plně odpovídá náročnosti závěrečné práce
pro daný typ studia. V rámci vypracování závěrečné práce diplomant zpracoval především:
- variantní řešení s popisem funkce navrhovaného zařízení doplněnou potřebnými výpočty,
- projekční návrh kompletního naklápěcího stojanu licí pánve,
- detailnější konstrukční propracování vybraných konstrukčních uzlů naklápěcího stojanu,
- výkresovou dokumentaci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant měl jít ke státní zkoušce v 6.2010, ale neodevzdal závěrečnou práci v termínu. Práci
odevzdal o rok později. Stupeň samostatnosti byl ovlivněn aktuálními schopnostmi a možnostmi
studenta. Na konzultace chodil nepravidelně. Připomínky vcelku respektoval.

4. Formální náležitosti práce
Práce je, v zásadě, zpracována v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové
(bakalářské) práce. V tomto smyslu jsem v práci nenalezl žádná kritická opomenutí či chyby. Práce je
zpracována poměrně přehledně s odpovídající vnější úpravou i když se objevují jisté nejasnosti - viz
"Dotazy na studenta". Nejsou číslovány všechny vzorce a rovnice, což v některých místech ztěžuje
orientaci. u výpočtu některých částí není přesně určeno o kterou součást jde (kde je na výkresech).
Technický popis stojanu nenavazuje na výkresovou dokumentaci. Příloha 1 a 2 nejsou zřetelně
označeny. Seznam příloh je až za přílohami 1 a 2. Technická dokumentace je zpracována poměrně
přehledně a v požadovaném rozsahu. Pokud se týká kvality zpracování výkresové dokumentace
(především sestavného výkresu), pak mám následující připomínky:
- výkres "Naklápěcí stojan" mohl být na menším formátu s třemi pohledy na stojan, pánev měla být
znázorněna slabou čarou (není součástí práce), není naznačena maximálně sklopená poloha pánve,
není vhodně zakotovaná rozteč stojanů,
- na výkrese "Sestava-Stojan č.1" je dole uprostřed pohled, který není nikde vyznačen, nejednoznačné
označení řezu A-A, není vyznačen řez B-B, nejsou kotovány svary,
- na výkrese "Sestava-Stojan č.2" není kotovaná šířka zubů ozubených kol převodovky, nejsou
kotovány svary,
- z výkresů není jasné jak funguje pojistka pánve (závěs).

5. Dotazy na studenta
- Uvažoval jste při stanovení polohy osy otáčení s momentem potřebným pro otočení rotujících částí



stojanů - především naklápěčů ?
- Jak funguje "závěs" - pojistka proti vypadnutí pánve ?
- Bude čep "závěsu" namáhán na střih ?
- Proč vyšel na str.21 moment bez vyzdívky větší než s vyzdívkou?
- Jaký je průběh ohybového momentu na nosníku na str.46 ?
- Je zkontrolováno zda se pánev nakloní za požadovaných 20s ?
- Jak budou demontována ložiska poháněcí hřídele, jak byla ložiska navržena ?
- Proč jste volil pohon s více jak dvojnásobným momentem oproti výpočtu ?
- Bylo by nebo nebylo vhodnější, při dané koncepci stojanu, umístit pohony na obě strany ?

6. Celkové zhodnocení práce
Výpočtová i výkresová část bakalářské práce je zpracována v rámci aktuálních možností a schopností
diplomanta. V některých místech je práce méně přehledná. S ohledem na to kolik času mohl
diplomant práci věnovat (na zpracování měl podstatně více času než je standard), tak odevzdaná
práce mohla být zpracována důsledněji a přehledněji.
V závěru lze konstatovat, že diplomant se důkladně seznámil s řešenou problematikou a prokázal, v
míře odpovídající jeho aktuálním možnostem a schopnostem, své odborné znalosti a dovednosti a
schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Předložená bakalářská práce, i přes řadu připomínek dle
mého názoru, splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 02.06.2011 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


