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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 úvodu, cíli práce, zpracování
požadavkového listu a zmínce o základních pojmech a předpisech. Další část je věnována typům
dveří, způsobu zajištění bezpečného provozu a návrhům variant pohonu a jejich technickému popisu.
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 dveřního systému WC buňky pro invalidy
vlaku pro dálkovou dopravu.

2. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout dveřní systém WC buňky pro invalidy vlaku pro dálkovou
dopravu. 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:
-  teoretický úvod do problematiky, přehled současného stavu řešené problematiky, zpracování
variant řešení,
- technický  popise funkce navrhovaného zařízení doplněný nezbytnými výpočty,
- projekční návrh kompletního dveřního systému WC buňky pro invalidy vlaku pro dálkovou
dopravu,
- detailní konstrukční propracování dveřního systému s pohonem včetně určených konstrukčních
uzlů,
- výkresovou dokumentaci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k vypracování diplomové práce po celou dobu samostatně, velmi 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 některé překlepy a nepřesnosti, jako
například:
- anotace je v němčině, ale nadpis v angličtině,
- seznam použitých značek není uveden dle pokynů.
 Přílohy jsou zřetelně označeny a řazeny v daném pořadí, ale nejsou uvedena čísla výkresů.
Technická dokumentace je zpracována poměrně přehledně a v požadovaném rozsahu. pokud se týká
kvality zpracování výkresové dokumentace, pak mám následující připomínky:
- nejsou kotovány všechny vypočtem stanovené rozměry,
- nejsou vyznačeny a okotovány krajní polohy a zdvihy všech pohyblivých částí,
- vyskytují se pohledy bez uvedení kot - varianta "B" a "C",
- koty mají stejnou velikost písma jako pozice.

5. Dotazy na studenta
Jak funguje napínací jednotka ?



Stanovoval jste polohu těžiště pohybujících se hmot u jednotlivých variant ?
Jak bude uchycen řemen u varianty "C"  (str.42) ?
Kterého šroubu se týká kontrola na str.44 ?
Proč uvádíte pod  značkou "P" (str.45) dvě různé veličiny ?
Jaký je minimální ohybový poloměr řemenu  (str.58)?
Měnil jste parametry sítě při výpočtu MKP vzhledem k automatickému vysíťování ?
Uvažoval jste o vedení řemenu vzhledem k jeho délce ?

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.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 04.06.2012 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


