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1. Problematika práce
Cílem vypracování práce byl návrh koloběžky pro volný čas pro dospělé osoby. Řešená problematika
je přiměřená diplomové práci oboru Konstrukce strojních dílů a skupin. Je aktuální a přesto že není
přímo navázána na požadavky konkrétní firmy, je v praxi využitelná.

2. Dosažené výsledky
Student provedl přiměřenou rešerši problematiky používaných koloběžek pro různé účely a navrhl
konstrukční varianty. Po ergonomickém rozboru navrhl výsledné rozměry zvolené varianty. Následně
provedl podrobnou pevnostní analýzu dílů navrženého rámu a zpracoval výkresovou dokumentaci v
zadaném rozsahu. Výsledky práce jsou použitelné jak přímo pro výrobu, tak i jako vhodný metodický
postup pro návrh rozměrů koloběžky na základě ergonomie.

3. Původnost práce
Práce je proporčně vyvážená, důraz je kladen na pevnostní kontrolu. Podle charakteru textu a
grafických prvků je možno soudit, že práce je plně dílem studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je provedena formálně na vysoké úrovni, text je formulován jasně a přehledně, grafické prvky
jsou dobře čitelné (až na výsledky MKP - viz Dotazy na studenta). Až na drobné chyby ve výrobních
výkresech je práce jazykově bezchybná.

5. Dotazy na studenta
Strana 27 - Je správně proveden silový rozbor z hlediska působení brzdné síly; nemá brzdná síla
působit v místě kontaktu kola s vozovkou? Pakliže mám pravdu, jak se to projeví z hlediska
pevnostní kontroly?

Strana 44 - Obrázek napjatostí nevypovídá dobře o skutečných poměrech na rámu. Pokud využiji
obrázek z přílohy 4 je poměrně největší napjatost v oblasti upevnění vidlice řízení a možná i v oblasti
kloubu. Můžete při obhajobě předvést detailnější zobrazení napjatostí v těchto oblastech?

6. Celkové zhodnocení práce
Celkově práce svědčí o výborných schopnostech studenta řešit problematiku návrhu a kontroly
technických výrobků. Práci doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 31.05.2015 doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.


