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1. Dosažené výsledky
Práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Práce obsahuje základní pevnostní a
kinematické výpočty, včetně stanovení provozních parametrů, i když by mohly být detailněji
provedeny, především z pohledu tažných sil. Také samotný výpočet rámu by mohl být alespoň
zjednodušeně proveden analyticky a poté ověřen metodou konečných prvků. V kapitole Hydraulický
obvod grejdru postrádám schéma samotného obvodu – obrázek pod názvem Princip elektronického
ovládání není možné za něj považovat. Výstupem je konstrukční řešení, které je po detailnější studii
využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce řeší problematiku tažených grejdrů. Kromě přehledné rešerše dané problematiky se
práce zabývá konstrukčním řešením taženého grejdru s použitím starší repasované radlice, včetně
hydraulického obvodu strojního zařízení. Podstatné strojní celky a uzly jsou pevnostně kontrolovány
na základě okrajových podmínek vyplývajících z provozně technických parametrů. Téma bylo
aktuální a vycházelo z požadavků firmy Gypstrend, s.r.o.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím firemních podkladů. V průběhu práce pravidelně
komunikoval s konzultantem. Přístup k práci byl zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je přehledná a úplná. Cením si
zpracování Ekonomického zhodnocení návrhu a také kapitoly pod názvem Výrobní a provozní
podmínky. Z pohledu kinematických parametrů by mohly být rovněž znázorněny průjezdy zatáčkou a
další podobné parametry, což mnohdy rozhoduje o provozních parametrech grejdrů. Grafické
zpracování práce je na výborné úrovni. Tabulky v práci nejsou číslovány, a tudíž text práce nemůže
obsahovat odkaz na ně a tím se toto stává nepřehledným.

5. Dotazy na studenta
Jaké síly budou působit na systém ve směru pohybu stroje – na tažném oku?
Jak velké síly budou aplikovány ve směru jízdy na břit radlice a jak velké na trny rozrývače?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a schopnostech diplomanta.
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