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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh samovazacího zařízení 
Jméno autora: Daniel Klimeš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. David Skalický 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Zadání práce požaduje vypracovat standardní konstrukční úlohu. Student musí provést rešerši v dané oblasti, navrhnout 
vlastní konstrukci a vytvořit model daného zařízení. Dále musí určit kritická místa, na kterých provede kontrolní výpočty. 
Student bude potřebovat znalosti z konstrukčních předmětů i pružnosti a pevnosti. 
 

Splnění zadání splněno 
Předložená práce odpovídá zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Student zvolil správný postup řešení. V první části práce je shrnuta problematika lisů na balíky a samovázacích mechanismů 
od historie až po současný stav. Student přehledně uvádí jednotlivé druhy lisů a samovázacích mechanismů a rozebírá jejich 
konstrukční řešení. V druhé části je rozebrán koncepční návrh konstrukce samovazacího zařízení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Autor ve své práci využil znalosti získané během studia a také použil informace, které dohledal v odborné literatuře a jiných 
zdrojích. Dále také prokázal zručnost v používání CAD systému. V práci chybí bližší popis některých vlastností a částí sestavy 
– použité ozubení pastorků a hnacího kotouče nebo optimální rychlost vázání uzlu, na kterou by mohl být mechanizmus 
dimenzován. Student bez bližšího vysvětlení a odůvodnění volí vstupní otáčky a krouticí moment. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Práce je členěna do logických celků, student se v práci vyjadřuje srozumitelně a věcně. V textu se zřídka objevují chyby, 
překlepy a špatně zvolné tvary slov, které však mají na pochopení textu minimální vliv. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Pro získání potřebných informací student vyhledal a použil dostatečné množství odborné, převážně české literatury a dalších 
zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
- 
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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Bakalářská práce Návrh samovazacího zařízení představuje ucelené a přehledně zpracované dílo. Autor čtenáře 
nejprve seznamuje s obecnými informacemi o lisech na balíky a samovázacích mechanismech a následně 
představuje vlastní koncepční návrh konstrukce samovazacího zařízení. Student se dokázal zorientovat v tématu a 
pro vypracování využil nejen znalosti získané během studia, ale také informace, které si vyhledal v různých 
zdrojích. Vlastní koncepční návrh konstrukce by mohl být více propracovaný a vysvětlený, nicméně předložený 
výsledek odpovídá zadání. Student v tomto díle prokázal schopnosti logického uvažování a systematické práce a 
také schopnost využít v praxi znalosti získané během studia. 
 

Otázky k obhajobě: 

1. V kapitole 8.2. uvádíte, že jste zvolil vstupní parametry hnacího hřídele (otáčky ,,n1‘‘ a krouticí moment 
,,Mk1‘‘) řetězového převodu. Podle čeho jste zvolil hodnotu řetězového převodu ,,i‘‘ a tedy otáčky 
hnaného hřídele, který pohání mechanizmus? Lze nějakým způsobem zjistit potřebné parametry hnaného 
hřídele mechanizmu – otáčky, krouticí moment, výkon…? 

2. V závěru píšete, že sestava byla navržena pro rychlost vázání 5 uzlů za minutu. Jak jste tuto hodnotu určil? 
Znamená to, že jednotka více než 5 uzlů za minutu uvázat nestihne? Čím je dána rychlost uvázání jednoho 
uzlu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 
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