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1. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout konstrukci skládacího montážního vrátku s ručním pohonem. Lze
konstatovat, že téma práce je aktuální a je v přímé návaznosti na podobná, v praxi využívaná zařízení.
Po stránce odborné, obsahové a časové náročnosti zpracování téma plně odpovídá náročnosti
závěrečné práce pro daný typ studia. V rámci vypracování závěrečné práce diplomant zpracoval
projekčně konstrukční řešení zadaného zařízení včetně výkresové dokumentace.

2. Dosažené výsledky
Co do obsahu a rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Diplomovou práci lze rozdělit prakticky do tří částí. V první části je obsažen úvod a jsou
specifikovány cíle práce včetně průzkumu trhu a obecného popisu různých typů vrátků. Následuje
popis navrhovaného zařízení. Na tuto část navazuje výpočtová část práce kde jsou uvedeny výpočty
hlavních parametrů a exponovaných konstrukčních uzlů navrhovaného zařízení včetně MKP analýzy
posuvného sloupu. Projekčně-konstrukční řešení navrhované v práci může sloužit jako výchozí
dokumentace pro rozkreslení výrobní dokumentace a následnou výrobu.
Diplomant splnil stanovené cíle práce, navrhl konstrukční řešení splňující zadání a zpracoval
výkresovou dokumentaci v odpovídajícím obsahu a rozsahu.

3. Původnost práce
Vzájemné proporce rozsahu jednotlivých částí diplomové práce odpovídá vcelku náročnosti a
důležitosti jednotlivých kapitol v rámci celé diplomové práce. Forma zpracování práce odpovídá
standardnímu způsobu. V textové části by bylo vhodné v kapitole "Konstrukční řešení montážního
vrátku" zachovat návaznost popisu navrhovaného zařízení na výkresovou dokumentací (odkazy na
pozice na výkresech). Při zpracování práce student prokázal znalost práce s literárními zdroji, které
uvedl v seznamu použité literatury. Převzaté části obsahuje především kapitola "průzkum trhu",
ovšem jednotlivé převzaté části - především obrázky jsou označeny odkazy na seznam použité
literatury. Zbývající kapitoly jsou původní, takže hodnocenou diplomovou práci lze pokládat
prakticky celou za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské)
práce. V tomto smyslu jsem v práci nenalezl žádná závažná opomenutí či chyby. Práce je zpracována
přehledně s odpovídající vnější úpravou i když se objevují pravopisné chyby a nepřesnosti (například:
str.45 nenístanoven utahovací moment a zkontrolován tlak v závitech u šroubů uchycení lana). Na
str.71 není zcela jasné kde a jak byl určen měrný tlak na kolíku 81,9MPa.
Přílohy jsou zřetelně označeny a řazeny v daném pořadí. Technická dokumentace je zpracována
přehledně a v rozsahu odpovídajícímu diplomové práci. Pokud se týká kvality zpracování výkresové
dokumentace, pak mám následující připomínky:

výkres sestavení:
- malá velikost písmen v označení detailů "A" a "B", bylo by přehlednější označit oblasti těchto
detailů zřetelněji, v těchto detailech nejsou kóty, v detailu "A" chybí znázornění roztečné kružnice
ozubeného kola,
- není jasné co znázorňuje kóta "600" ve spodní části nárysu,
- pozice je pro snažší orientaci doporučeno uspořádat do sloupců a řádků,
- obecně řečeno je na výkrese poměrně málo kót,

výrobní výkresy:
- malá velikost písmen v označení detailů, bylo by přehlednější označit oblasti těchto detailů



zřetelněji,
- u kót roztečí otvorů nejsou uvedeny tolerance,
- na výkrese "Buben" není (nebo nejednoznačně) kótována délka závitu M5 u šroubů pojištění konce
lana, v bokoryse není kótována úhlová rozteč tří závitových děr M4,

5. Dotazy na studenta
Jaká je maximální únosnot navrženého lana a odpovídá jeho poloměr ohybu poloměru navržených
kladek ?
Jaký je přesně systém uchycení, vedení a napínání lana ?
Jak zajistíte rovnoměrné navíjení lana na lanový buben ?
Kde je na výkresech znázorněná račna pro jištění zpětného chodu vrátku ?
Bylo by účelné počítat při návrhu zařízení s dynamickými účinky v určitých fázích použití vrátku ?

6. Celkové zhodnocení práce
Je zřejmé, že i přes jisté připomínky (viz body 4 a 5 Oponentního posudku) je výpočtová i výkresová
část diplomové práce v rámci možností a s ohledem na zkušenosti diplomanta vypracována důsledně
a přehledně.
V závěru lze konstatovat, že diplomant se důkladně seznámil s řešenou problematikou a prokázal své
odborné znalosti a dovednosti a schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Předložená diplomová práce,
dle mého názoru, plně splňuje požadavky na ní kladené.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 03.06.2013 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


