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1. Dosažené výsledky
Student se ve své práci zaměřil na návrh úprav sytémů mazání pěchovacího zařízení výtlačného
stroje. Změny je podle zjištění vhodné provést nejen z důvodů častých poruch vinou zanedbání
mazání sledovaného stroje dle mazacích plánů, ale také pro zvýšení bezpečnosti obsluhy. Provedený
návrh změny systémů mazání by byl po dalším rozpracování do podoby technické dokumentace pro
provoz přínosem.

2. Problematika práce
Zvolené téma bakalářské práce řeší problematiku zvýšení spolehlivosti pěchovacího stroje jako
jednoho z hlavních zařízení provozu koksárenské baterie, a to z pohledu mazání stroje a také zvýšení
bezpečnosti obsluhy. Úspěch práce závisí na provedení správné analýzy opakujících se závad a
navržení vhodných úprav systému mazání pěchovacího zařízení, což není možné bez důkladného
seznámení se s provozem stroje. Je tedy zřejmé, že práce byla pro studenta časově náročná a její
zpracování vyžadovalo odpovídající odborné znalosti dané problematiky.

3. Přístup studenta k řešení práce
Po dobu konzultací studenta s vedoucím práce bylo zřejmé, že výběr tématu nebyl samoúčelný a že se
student v dané oblasti již nějaký čas pohybuje. Tato skutečnost se projevila na vysoké míře
samostatnosti. Výtku si student zasloží pouze za přístup v prvopočátků zpracování práce, což však
bylo pravděpodobně způsobeno plněním chybějích studijních povinností.

4. Formální náležitosti práce
Bakalářská práce odpovídá svým obsahem a členěním zadání a s drobnými odchylkami plní také
pravidla daná dokumentem FS_SME_05_003 (verze J). Řazení do kapitol je logické, textová část je
vhodně doplněna obrázky a celou řadou vlastních fotografií. Číslování obrázků a tabulek je
přehledné, ale v textu na ně chybí odkazy. Práce má celkem 60 číslovaných stran (včetně seznamu
obrázků, tabulek a příloh) a 15 stran celkem 6 příloh, které však nejsou na daných stranách řádně
označeny. Seznam použité literatury mohl být vzhledem k tématu obsáhlejší.

5. Dotazy na studenta
- proč je v seznamu jednotek v řádku Příkon [kW] uváděn popis "kilowatthodina"?
- na str.8 uvádíte, že jednou z činností výtlačného stroje je u pěchovaného provozu automatické
čištění dveří a rámu pece; provádí se ještě někde čištění manuálně?
- jste si jist, že pojem "vazelína" (např. na str. 36 u náplně v zásobníku mazacího lisu) je správný?
- v současné době se v provozu dle kap.4.2 užívají 3 rozdílná plastická maziva; bylo by možné s
ohledem na podmínky provozu, spotřebu a cenu uvažovat o sjednocení?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor ve své bakalářské práci prokázal dostatečné odborné znalosti v problematice provozu a údržby
pěchovacího stroje koksárenské baterie. Práce přes drobné formální nedostatky a chyby formátování
splnila zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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