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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání a lze je prakticky využít. Konstrukční návrh je správně a
vhodně proveden. Z hlediska bezpečnosti důležité součásti a spoje byly pevnostně kontrolovány.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je aktuální s návazností na praxi. Úkolem práce je návrh skládacího
montážního vrátku, který je ručně poháněn. Začátek práce se vhodně zabývá různými typy
montážních vrátků a plošin, které lze u nás koupit. Dále je proveden popis konstrukčního řešení
zadaného montážního vrátku, který je založen na teleskopickém sloupu vysouvaného pomocí rolen
ocelovým lanem ručně navíjeným na buben. Bylo navrženo a vypočteno ocelové lano, kladky s
valivými ložisky a čepem a lanový buben s ložisky a osou. Zkontrolováno bylo navržené uchycení
rolen, ozubené soukolí ručního navijáku. Metodou MKP byla provedena deformačně napjatostní
analýza pohyblivého sloupu. Byla navržena a spočítány vidlice. Na závěr se práce zabývá stabilitou
vrátku. Zadání problému představuje poměrně velký počet konstrukčních návrhů a výpočtů a
odpovídá náročností a rozsahem diplomové práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant byl velmi aktivní, konzultací využíval v maximální možné míře a neustále prokazoval
samostatný a zodpovědný přístup k řešení práce.

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace je rozsáhlá, zahrnuje mnoho dílenských výkresů součástí, je zpracována
formálně správně podle současných norem. Na velmi vysoké úrovni je také grafická úprava práce s
mnoha kvalitními a výstižnými obrázky. Práce je přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na
sebe logicky navazují. Text je bez gramatických chyb. Je použito velké množství odpovídající
literatury.

5. Dotazy na studenta
Nakreslete na obrázku působící napětí pevnostní kontroly tupého svaru na str. 77

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné
znalosti a schopnost samostatné konstrukční práce.
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