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1. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout konstrukci přípravku pro statické testování dopravníkového
válečku. O aktuálnosti tématu svědčí skutečnost, že bylo zadáno ve spolupráci s firmou Transroll. Lze
říci, že téma práce je aktuální a výsledek práce lze využít při praktickém zkoušení válečků různých
rozměrů. 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:
- definování základních pojmů včetně výběru vhodných válečků pro testování,
- výpočet zatížení testovaných válečků,
- volbu zatěžujícího elementu a návrh testovacího přípravku,
- výkresovou dokumentaci.

2. Dosažené výsledky
Co do rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována stručnému seznámení se
základními pojmy a s řešenou problematikou. Na tuto část navazuje výpočtová část práce kde jsou
uvedeny výpočty hlavních parametrů a exponovaných konstrukčních uzlů navrhovaného zařízení
včetně FEM analýzy tlačné části přípravku. Projekčně-konstrukční řešení navrhované v práci může
sloužit jako výchozí dokumentace pro rozkreslení výrobní dokumentace a následnou výrobu.

3. Původnost práce
Vzájemná proporce jednotlivých částí bakalářské práce odpovídá vcelku náročnosti a důležitosti v
rámci řešení celé bakalářské práce. V textové části chybí kapitolka s uceleným popisem
navrhovaného zařízení s odkazy na výkresovou dokumentaci. Při zpracování práce student vycházel a
používal literární zdroje, které uvedl v seznamu použité literatury. Hodnocenou bakalářskou práci lze
pokládat celou za dílo studenta.

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 (označení
jednotek, Joungův místo Youngův - str.6., str.15, str.29). Není uvedeno odkud jsou empirické vztahy
3.1 a 3.2 na str.15. 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:
- nejsou kotovány rozteče děr pro montáž silentbloků k zatěžující části (pro upevnění mohly být
voleny kratší šrouby),
- jednotlivé díly mohly být podrobněji zakotovány, především pokud jsou zobrazeny v detailu.

5. Dotazy na studenta
Je výsledek dle výrazu 5.5 na str.21 bezrozměrový když dopravní rychlost "v" je v jednotkách m.s-1?
Jaké jsou jednotky u Fi1 až 3 na str.27?
Vychází první výraz pro výpočet sil na str.38 v jednotkách Newton?
Proč nepočítal průhyb profilu "U" na str.41 a 42 za pomocí SW Inventor, jak je tomu na str.43?
Do jaké míry odpovídá tuhost (způsob) uložení testovaného válečku v testovacím zařízení tuhosti
jeho uložení v konstrukci reálného dopravníku?



6. Celkové zhodnocení práce
Je zřejmé, že i přes jisté připomínky (viz body 4 a 5 Oponentního posudku) je výpočtová i výkresová
část bakalářské práce 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 bakalářská práce,
dle mého názoru, plně splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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