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1. Dosažené výsledky
Co do obsahu a rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována seznámení s řešenou
problematikou řešení konstrukce šlapací káry, rešerši stávajícího stavu a zhodnocení výsledků
rešerše. Následuje výběr vhodných variant řešení pro vybrané konstrukční uzly. Dále následuje
výpočtová část a poslední kapitola je věnována technickému popisu navrženého zařízení.
Výsledkem práce je variantní návrh konstrukce šlapací káry. Projekčně-konstrukční řešení
navrhované v práci může, po úpravách, sloužit jako výchozí dokumentace pro konečný návrh daného
mechanismu.

2. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout řešení konstrukce šlapací káry. Téma práce je aktuální, protože
práce se zabývá návrhem zařízení, jehož různé konstrukce se sice běžně používají v praxi, ale vždy
musí být návrh přímo „na míru“ danému účelu a zákazníkovi.
Po stránce odborné a po stránce časové náročnosti zpracování téma plně odpovídá náročnosti
závěrečné práce pro daný typ studia. V rámci vypracování závěrečné práce diplomant zpracoval:
- přehled současného stavu řešené problematiky, návrh konceptu řešení zadaného zařízení,
- výběr vhodných variant řešení pro vybrané konstrukční uzly,
- výpočtovou část,
- projekční návrh kompletního řešení šlapací káry,
- konstrukční propracování vybraných konstrukčních uzlů,
- výkresovou dokumentaci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k vypracování bakalářské práce po celou dobu samostatně a se vzrůstající
aktivitou. Postup prací a dosažené výsledky a návrhy konzultoval s vedoucím práce. Připomínky
vedoucího závěrečné práce rámcově respektoval.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována v zásadě v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové
(bakalářské) práce". V tomto smyslu nebyla v práci nenalezena žádná kriticky závažná opomenutí či
chyby. Práce je zpracována poměrně přehledně s odpovídající vnější úpravou, i když se objevují jisté
formální chyby:

str. 10-11 - značení jednotek [N.mm], [mm], - doporučuji jednotky SI [N.m], [m],
nejasný popis použitého značení „d, R1“ – délka os děr pedálové kliky
ks – má dva názvy

str. 26 – zbytečně velký obrázek ?,
str. 33 – není jasné, co znamená R1=175,
str. 36 - obr.6.6 – provedení neodpovídá nárokům na závěrečnou zprávu,
str. 37 – bylo by vhodné doplnit výpočtové schéma,

Editace textu působí v některých místech práce nepřehledným dojmem.

Výkresová dokumentace je zpracována vcelku přehledně a v odpovídajícím rozsahu. Pokud se týká
kvality zpracování výkresové dokumentace, pak mám následující připomínky:
Nepřiměřená velikost kusovníků na většině výkresů.
Nejsou zobrazeny některé exponované detaily (konstrukční uzly).



výkres PÁKOVÁ BRZDA:
- axonometrický pohled je doplňkový, ne hlavní,
- není znázorněno, jak řízení navazuje na sousední části káry,

výkres HŘEBENOVÉ ŘÍZENÍ:
- není znázorněno, jak řízení navazuje na sousední části káry,

výkres ŠLAPACÍ KÁRA:
- nejsou znázorněny krajní polohy pohyblivých prvků sestavy - brzdy a řízených kol,
- vzdálenost osy šlapadla a osy poháněných kol (592,19mm) není předmětem výpočtu,

5. Dotazy na studenta
1. Jaký je odpor káry proti pohybu ?
2. Jak je uložena hřídel poháněného kola ?
3. Jak přesně vypadá spojení obou polovin rámu, nehrozí při dotažení šroubu M20 deformace
trubek rámu ?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes některé, výše specifikované, nedostatky je výpočtová i výkresová část bakalářské práce, v
rámci možností a s ohledem na zkušenosti diplomanta, vypracována vcelku srozumitelně, i když jsou
zde místa, kde působí nepřehledně. Z toho vyplývá, že je tady prostor pro zlepšení celkového vyznění
práce.
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 bakalářská práce,
dle mého názoru, splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 03.06.2020 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


