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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konstrukční návrh vysokokapacitní loupačky semen olejnin 
Jméno autora: Stanislav Kyselo 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Martin Havlíček 
Pracoviště oponenta práce: Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem této bakalářské práce byl návrh vysokokapacitní loupačky semen olejnin s horizontálním uložením rotoru. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno v celé rozsahu.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup při řešení této bakalářské práce byl zvolený vhodně. Student se nejdříve zaobíral teoretickou částí, kde 
provedl rešerši současného stavu. Následně ze získaných znalostí navrhl základní parametry loupačky a vytvořil detailní 
konstrukční návrh loupačky, který byl doplněn o 3D model a kontrolní výpočty vybraných uzlů.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Po odborné stránce a odborné terminologii je tato práce v pořádku až na kapitolu 2.4.1, kde autor popisuje „drážkovou“ 
řemenici (pravděpodobně klínovou řemenici). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Autor práci rozdělil do tří částí, části teoretické, části navrhující parametry loupačky a části konstrukčního návrhu. Část 
teoretická je sepsána dobře a až několik gramatických chyb a několik samohlásek na konci řádků. Část, která se zaobírá 
návrhem parametrů loupačky je z formálního hlediska na nejhorší úrovni. Tato část obsahuje minimum gramatických chyb 
a z velké části je tvořena výpočty, které autor ne zcela správně popisuje. V některých případech symbol použitý ve 
vzorečkách není v seznamu použitých symbolů (například: ms), do většiny rovnic nejsou dosazeny číselné hodnoty a 
v některých případech je poměrně těžké najít, kde se daná číselná hodnota pro výpočet objevila v předchozím textu. 
Student zároveň v některých případech odkazuje v textu na špatné rovnice. Některé z kapitol mohly být lépe umístěny, 
například výběr elektromotoru s definovanými parametry mohl být uveden v textu dříve. První zmínka o parametrech 
elektromotoru je až v kapitole 5, i přestože v kapitole 3.4 autor používá symbol nM, tedy parametr definující počet otáček 
elektromotoru. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Citace odpovídají obvyklým zvyklostem až na zdroj číslo 7. Tento zdroj měl být pravděpodobně ocitován v kapitole 2.2.3 
nebo u obrázku číslo 7. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
V práci popisujete, že k ustavení rotoru používáte opakovaně kolíky. Tyto kolíky nejsou definovány ve výkresu sestavy a 
jeho kusovníku. Zároveň tyto kolíky a stavěcí šrouby použité k ustavení rotoru vypadají poměrně malé v porovnání 
s ostatními prvky loupačky. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Většina připomínek byla zmíněna již v předešlém hodnocení práce a v tuto chvíli mám jen několik doplňujících  
otázek: 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. V práci popisujete, že potřebná kinetická energie k rozloupnutí semínka je 20 mJ. Při jaké vlhkosti je tato 
energie potřeba? Bude se tato kinetická energie měnit v případě změny vlhkosti semínka? Pokud ano, 
popište jak. 

 
2. V kusovníkách definujete, že během návrhu používáte šrouby se šestihrannou hlavou. Těmto šroubům 

jste nedefinoval pevnostní třídy. Jaké znáte pevnostní třídy šroubů a jaké mají meze kluzu a meze 
pevnosti. 

 
3. V kapitole 4.4.2 používáte převodní součinitel ατ|| a definujete, že je tato konstanta rovna 0,65. Popište, 

v jakých případech se volí tato hodnota převodního součinitele a v jakých případech může být zvolena jiná 
hodnota tohoto součinitele. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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