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1. Hodnocení diplomové práce 

Hodnocení výborně 
výborně 
minus 

velmi 
dobře 

velmi 
dobře 
minus 

dobře neprospěl 

Splnění cíle a zadání práce x      

Kvalita provedené rešerše   x    

Metodika řešení práce  x     

Odborná úroveň práce  x     

Přínos práce a potenciální 
aplikovatelnost výsledků 

x      

Formální a grafická úroveň 
práce 

x      

Osobní přístup studenta  x     

Hodnocení vyznačte x v příslušném políčku. 
Výsledné hodnocení vedoucího diplomové práce je dáno celkovým subjektivním hodnocením. 
Klasifikace práce v bodě 5 je uvedena slovně, ne číselně ani písmenem. 
 

 
2. Připomínky a komentáře k diplomové práci 

Rešeršní část je trochu chaotická. V některých pasážích autor popisuje mechanismy, které nejsou v řešení 

použity. Bylo by lepší se důkladněji věnovat způsobům, které jsou použity v řešení. Uvádění zdrojů výkonu je 

zbytečné. Z hlediska konstrukčního uspořádání by bylo vhodné zajištění vnějšího kroužku ložiska (strana 69). 

Pro dimenzování, resp. pevnostní kontrolu mohlo být využito MKP. Na straně 44 autor uvádí tzv. paradox pro 

tzv. násobný paralelogram s -4° volnosti. Tento paradox není dán symetričností kinematického řetězce. U 

některých výkresů dílů je uvedena základní grafická značka struktury povrchu samostatně. Tuto značku 

používáme s doplňujícími informacemi (TON1_15_22). Pokud je osa otvoru totožná s rovinou symetrie, tak 

polohu osy nekótujeme (TON1_15_22). Je vhodné některé kóty v sestavách definovat jako kóty informativní, 

pokud slouží pouze jako informace a nemají jiný význam, jako např. montážní rozměry (TON1_15_03_00). 

Referenční souřadný systém by bylo vhodnější definovat jiným způsobem s ohledem na nutnost souososti 

funkčních děr dalšího prvku rámu stroje (TON1_15_02). S tím je rovněž nutné definovat toleranci pozice 

k tomu referenčnímu systému, který je reprezentován referenčními rovinami A, B, C. Kótování a tolerování 

děr volit s ohledem na jejich pozici a vymezení v sestavě. V díle TON1_15_13 je poloha děr průměrů 8.4 mm 

definována řetězovou kótou. Tuto pozici je vhodné svázat s plochou pro vycentrování pouzdra v protikusu. 

Pozice v kusovníku se seřazují od podsestav, dílů k normovaným a typizovaným dílům. 
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Práce je zpracována přehledně a dle standardů. Student pracoval samostatně a odpovědně. Výsledkem je 2D 

a 3D dokumentace. Součástí práce jsou ucelené technické výpočty, ze kterých vyplývají jednotlivé parametry 

zařízení. Student prokázal zdatnost při získávání a zpracování informací a tvůrčí potenciál.  

 

3. Otázky k diplomové práci 

 Vysvětlete, proč u výpočtu ohybového momentu jsou síly v ozubených řemenech Fc a Fr stejné 
(Strana 72)? 

 Ke stanovení zatěžujícího momentu jste využil údajů z pohonu inovovaného stroje. Na čem bude 
průběh tohoto momentu záviset? 

 Co je to tzv. paradox v Grueblerově rovnici. Vysvětlete tento paradox? 
 
 
4. Vyjádření vedoucího diplomové práce k výsledku kontroly provedené antiplagiátorským programem 
v systému STAG 

Antiplagiátorským programem nebyla shledána podobnost s jinými dokumenty. 
 
 
5. Klasifikace vedoucího diplomové práce  

Výborně minus 

 

V Liberci, dne 19. 6. 2020        

      

…………………………………………........ 

        podpis vedoucího diplomové práce 


