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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
problematikou konstrukce rámů obráběcích strojů a jejich materiálů. Další část je věnována
pořadavkům na navrhované zařízení a modelu transformačního procesu.

 Následuje návrhová a výpočtová část práce kde jsou uvedeny výpočty hlavních parametrů a
exponovaných konstrukčních uzlů navrhovaného zařízení včetně FEM analýzy vybraných části
konstrukce. Výsledkem práce je variantní návrh konstrukce brousícího stroje. Projekčně-konstrukční
řešení navrhované v práci může sloužit jako výchozí dokumentace pro konečný návrh brusky.

2. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout brusku pro broušení magnezitových tvárnic. Jedná se o aktuální
téma, které bylo zadáno a zpracováno v návaznosti a ve spolupráci s praxí. 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 řešení brusky,
- detailní konstrukční propracování řešení pohonů posuvů a samotného brusného kotouče včetně
vedení suportů 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 - např.
str.30 "kličkový šroub", nepřesnosti v popisu str.66 pozice11, str.50 pozice neodpovídají popisu
obr.37. Není zkontrolováno rameno a čep u naklápění pohonu. 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:
Zařízení, která nebyla součástí zadání měla být vytažena slabou čarou.
Na obou výkresech jsou chyby v označování řezů.
Některé zobrazené uzly na výkresech jsou, vzhledem k volenému měřítku zobrazení a množství čar,
nepřehledné - čáry se slévají.

5. Dotazy na studenta
Vysvětlete jak jste volil okrajové podmínky u MKP analýz.
Co znamenají pojmy ze str.85 "Objem odpadních plynů celkem: 1320dm3" a "Odsávací kapacita:
7900 m3/h". Ve kterém místě je rychlost odsávaného vzduchu 24m.s-1. Jaký by mohl být (jiný než
navržený) tvar odsávacího potrubí.
Čím je způsobená nesymetrie posunutí v ose "z" na str.44 ?
Vysvětlete proč na str.33 sčítáte algebraicky síly, které nepůsobí stejným směrem např. Fh+Fy (obr.



103) ?
Vysvětlete jak byla stanovena přesnost brusky - str.112. Co přesně znamená věta " Po sečtení
všech odchylek v X i Y souřadnicích přesnost BMD 800 je 0,245mm" Proč nepočítáte se složkou v
ose "Z" ? Byla uvažována vůle ve vedeních ?

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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