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1. Dosažené výsledky
Co do rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována stručnému seznámení s
řešenou problematikou včetně zhodnocení vybraných zařízení dostupných na trhu. Další část je
věnována požadavkům na navrhované zařízení a technickému popisu navrhovaného konstrukčního
řešení. Následuje výpočtová část práce kde jsou uvedeny výpočty hlavních parametrů a
exponovaných konstrukčních uzlů navrhovaného zařízení. Projekčně-konstrukční řešení navrhované
v práci může sloužit jako výchozí dokumentace pro konečný návrh zásobníku.

2. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout příčný řetězový zásobník pro skladování a postupné odebírání
ocelových profilů k dopravníku před dělícím strojem. 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:
- technickou zprávu s popisem funkce navrhovaného zařízení doplněnou nezbytnými výpočty,
- projekční návrh kompletního příčného řetězového zásobníku včetně zásobníku a nakládacího
mechanismu,
- detailní konstrukční propracování řetězového dopravníku s pohonem včetně určených konstrukčních
uzlů,
- výkresovou dokumentaci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k vypracování diplomové práce po celou dobu samostatně, odpovědně a
aktivně. Připomínky vedoucího závěrečné práce respektoval. Pravidelně konzultoval postup a závěry
práce.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské)
práce. V tomto smyslu jsem v práci nenalezl žádná závažná opomenutí či chyby. Práce je zpracována
přehledně s odpovídající vnější úpravou i když se objevují pravopisné chyby a nepřesnosti.
str. 35 - "musím pokračokra…", str. 57 - popis F1z. Při výpočtu pohonů neuvažuje s odpory v
uložení. str.89 - přepočet plochy pístu a kapitolky 5.6.2., 5.6.4. a 5.6.5. nebylo nutné provádět.
Přílohy jsou zřetelně označeny a řazeny v daném pořadí. Technická dokumentace je zpracována
poměrně přehledně a v požadovaném rozsahu. pokud se týká kvality zpracování výkresové
dokumentace, pak mám následující připomínky:
Velikost popisu detailů, řezů a označení pozic je v poměru k velikosti kot přehnaně veliké.
Kusovník není proveden dle zásad, které by kusovník uvedený na výkrese měl splňovat.
Není naznačen dopravník, na který jsou profily podávány podávacím segmentem.
Nejsou okotovány krajní pozice pohyblivých částí zařízení.
Není jasná návaznost pohledů na listě1/3.

5. Dotazy na studenta
str 32 - Jaký je úhel délky l11 vzhledem k horizontále, jak byste tento úhel zjistil ?
str. 38 - Je síla potřebná k navinutí pásu určena správně ?
str. 50 - Proč volíte pera dloudá 140mm když šířka navíjecího kola je 135mm ?
str. 72 - Vejde se do náboje kola pero dlouhé 45mm ?
str.50 - Chybí kontrolní výpočet hřídele.



str 88 - Co je to "kolmá síla" u popisu l21 ?

6. Celkové zhodnocení práce
Výpočtová i výkresová část diplomové práce je v rámci možností a s ohledem na zkušenosti
diplomanta vypracována důsledně a přehledně.
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 diplomová práce,
dle mého názoru, plně splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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