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1. 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 s
řešenou problematikou. Další část je věnována popisu koncepce navrhovaného konstrukčního řešení
dílenského zvedáku. Následuje výpočtová část práce kde jsou uvedeny výpočty hlavních parametrů a
exponovaných konstrukčních uzlů navrhovaného zařízení včetně FEM analýzy části ramene
dílenského zvedáku, návrh hydraulického válce, návrh vzpěr, spodního rámu, výpočet čepů a kontrola
svarů. Výsledkem práce je variantní návrh konstrukce dílenského zvedáku. Projekčně-konstrukční
řešení navrhované v práci může sloužit jako výchozí dokumentace pro konečný návrh zvedáku.

2. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout dílenský zvedák. Téma práce je aktuální protože se zabývá
návrhem zařízení, které se běžně používá v praxi. 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 potřebnými výpočty,
- projekční návrh kompletního dílenského zvedáku,
- detailní konstrukční propracování určených konstrukčních uzlů dílenského zvedáku,
- výkresovou dokumentaci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k vypracování bakalářské 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 jisté nejasnosti - viz "Dotazy na studenta".
Technický popis zvedáku nenavazuje na výkresovou dokumentaci. 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 (především sestavného výkresu),
pak mám následující připomínky:
- rozmístění nárysu, bokorysu a půdorysu je netypické,
- krajní polohy pohyblivých částí se značí tenkou čarou,
- pozice je z hlediska přehlednosti a snadné orientace na výkrese vhodné řadit do sloupců a řad,
- nárys nemá ani jedinou kotu, chybí osy u znázornění např. šroubů, čepů,
- na výkrese sestavy nejsou zřetelně popsány jednotlivé polohy výsuvného ramene,
- chybí detaily (řezy) spojení jednotlivých částí zvedáku.

5. Dotazy na studenta
Jaký SW byl použit pro MKP (str.16)?
Jak jste odvodil vzorec (18) na str.18?
Je reálné, aby zvedák zvedal zátěž 1000kg od nejnižší polohy (str.19)?
Jaký byl způsob určení reakcí na kola (str. 21) a postup při volbě profilů svařovaného rámu a
prodloužených nohou?



6. Celkové zhodnocení práce
I přes některé nedostatky 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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