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1. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem šlapací káry pro čtyři osoby. Je vycházeno z
principů a zvyklostí běžných pro podobná zařízení. Po odborné i časové stránce téma odpovídá
náročností požadavkům bakalářské práce.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je zpracována rešerše zhodnocující současnou situaci na trhu s obdobnými zařízeními.
Dále se již zde práce zabývá volbou řešení rámu či řízení.
Dále je zde část práce věnovaná návrhům a popisům konstrukčních řešení, volbou nakupovaných
položek, návrhovým výpočtům a kontrolám navržených řešení včetně MKP analýz, a to pro všechny
důležité uzly zařízení.
Součástí práce je také částečná výkresová dokumentace.

3. Původnost práce
Převážná část práce se zabývá vlastním návrhem zařízení, popisem jeho konstrukce a návrhovými a
kontrolními výpočty. Práci lze vzhledem k tomu považovat za původní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Formální stránka:
Práce ne zcela odpovídá aktuálním zásadám pro zpracování bakalářské práce a v nich uvedeným
vzorům.
Jazyková úprava textu občas sklouzává do ne příliš technicky znějící podoby. Vyskytují se zde
zbytečně netechnické výrazy.
Celkové uspořádání práce a její struktura jsou převážně přehledné.
Citace v seznamu použitých zdrojů jsou hodně nedotažené.
Závěr ve stylu "zpracovávání této práce se mi moc líbilo" nepůsobí příliš dobře.

Návrh a konstrukce, výkresová dokumentace:
Některé parametry jsou nepodložené nebo nevyřešené - např. u sil potřebných k pohonu nejde
dohledat, zda budou dostatečně, aby se kára vůbec rozjela, u brzdné síly zase nevíme, zda ji bude
možné vyvinout apod.

5. Dotazy na studenta
Jak byste vypočítal, zda se při zvolených silách kára rozjede a jak rychle? Jaké zde budou působit
odpory?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes jisté nedostatky jak v návrhu, tak po formální stránce, je práce vcelku zdařilá. Cybí jí větší
pečlivost, která by měla být všem konstruktérům vlastní. Převážnou část zaujímá vlastní původní
práce studenta. Studen prokázal schopnost využití získaných znalostí a dovedností v oblasti
konstrukce, je zde však znatelné místo pro zlepšení. Práci vzhledem k výše uvedenému hodnotím
jako průměrnou a doporučuji ji k obhajobě.
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