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1. Dosažené výsledky
Zadána diplomová práce byla řešena na podnět z praxe, konkrétně zadání od firmy Ostroj Opava a.s..
Skládá se z rešeršní části dané problematiky, z potřebných technologických výpočtů, návrhu variant a
pevnostních výpočtů souvisejících s řešením. Celé práce je řešena systematicky a diplomant prokázal
schopnost řešit daný problém na velmi vysoké úrovni. Je zde proveden návrh variant automatického
napínacího zařízení porubového dopravníku včetně konstrukčního řešení a výpočtů. Diplomant
vyřešil celkovou koncepci napínání z hlediska funkce a prostoru. V další části se diplomant věnuje
řešení umístění hydraulického válce, jeho návrhu a následně provedl pevnostní výpočty kritických
částí tohoto celku. Konstrukční část diplomové práce je doplněna o výkresovou dokumentaci celkové
sestavy vratné stanice a dilčích celků. Zde bych si dovolil vyzdvihnout vysokou úroveň provedení
výkresové dokumentace.

2. Problematika práce
Diplomová práce reaguje na aktuální problém praxe. Se zvyšující se spotřebou fosilních paliv,
efektivitou těžby a snižování provozních nákladů je řešení automatické napínací stanice další
možností pro firmu uplatněnit na trhu sofistikovaný produkt. Řešení práce bylo velice náročné jak z
hlediska časového, tak z hlediska odborného. Studen musel prokázat nabyté znalosti jak z
bakalářského studia tak magisterského. Prokázal schopnost analýza problému, navrhnout konstrukční
řešení a provést potřebné pevnostní analýzy pro funkčnost zařízení.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomová práce je původní dílo diplomanta v oblasti řešení daného problému. V úvodu je
diplomová práce doplněna o rešeršní část v rozsahu 24 stran. Zde jsou převzaty některé pasáže a
obrázky z veřejně dostupných zdrojů, které diplomant následně uvádí jako citace v seznamu
literatury. Následující části jsou autorským dílem studenta. Jedná se o technologické výpočety
hřeblového dopravníku (firemní výpočet a výpočet dle normy), návrh variant řešení napínání vratné
stanice. Dále diplomant provedl návrh pístu, pevnostní výpočty a analýzy v rozsahu 16 stran. Zvlášť
bych ocenil také řešení montáže, které u těchto prací nebývá obvyklé. Diplomová práce je doplněna o
výkresovou dokumentaci v rozsahu 1xA0, 1xA1, 1xA2, 1xA3. Student pracoval samostatně, dílčí
závěry předkládal vedoucímu diplomové práce k posouzení a poskytnutí zpětné vazby pro řešení.
Diplomant prokázal vysoký stupeň schopnosti řešit takto náročné úkoly s návaznosti na praxi.

4. Formální náležitosti práce
Práce je velice přehledná a jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Je zde velmi malé množství
překlepů a pravopisných chyb. Výpočty jsou doplněny o schémata a nákresy pro jednoduší pochopení
konkrétního problému. Jediná drobná výtka je a psance náčrtu při výpočtu v kapitole 6.4.

5. Dotazy na studenta
1. Může diplomant vysvětlit pojem kritický moment motoru a nominální moment motoru?
2. Jaký je hlavní rozdíl algoritmu výpočtu v kapitole 4.2. a 4.3.?
3. Bude docházet k mazání kluzného vedení?
4. Co vedlo diplomanta k dimenzování šroubů na sílu Fhv v kapitole 6.4?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci a přístup diplomanta hodnotím jako velice odpovědný a nadprůměrný. Diplomant
prokázal  vysoký stupeň znalostí a konstrukčního myšlení. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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