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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh spirálového gravitačního dopravníku 
Jméno autora: Petr Cink 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Ondřej Berka, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Práce pojednává o návrhu řešení spirálového gravitačního dopravníku. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, 
odborná část je na požadované úrovni. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Práce splňuje zadání, tak jak bylo vytyčeno, kromě požadavku na rozsah práce, zde nebylo zadání dodrženo (rozsah 40 až 
60 stran).  

 

Zvolený postup řešení správný 
Řešitel správně zvolil přístup k řešení, kdy nejdříve provedl rešerši problematiky a u výrobců těchto zařízení a následně 
analyticky řešil jednotlivé přístupy a následně volil vhodné řešení, které realizoval včetně několika provedených 
kontrolních výpočtů. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Vytvoření konstrukce hodnotím kladně. Konstrukce je doplněna o návrhové a kontrolní výpočty vybraných komponent. 
Kladně hodnotím aplikaci MKP, která vychází sice až podezřele ve shodě s analytickým výpočtem, nicméně dle uvedených 
informací je vyhodnocení provedeno správně. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Struktura práce, formální a jazyková úroveň je na velmi špatné úrovni. Při čtení práce nedává obsah místy smysl, je řešen 
chaoticky, bez udání struktury. V rešerši je provedeno „smíchání“ samotné rešerše s požadavky na konstrukci. Linie práce 
nedává při čtení příliš smysl, chybí vysvětlující schémata. Některé komponenty jsou řešeny detailně, některé naprosto 
povrchně nebo vůbec. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Citace a výběr zdrojů splňuje požadavky na tuto stránku věci. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Není dalších komentářů. 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Výsledek práce, kterým je model dopravníku a výkresová dokumentace hodnotím kladně i vzhledem k tomu, že jak 
autor uvádí, bude sloužit k pokladům pro výrobu. Nicméně celkové hodnocení výkonu studenta se skládá nejen 
z výsledného modelu, ale i z psané formy práce. Ta je na úrovni podstatně nižší než samotný výsledek. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jaký je rozdíl mezi spirálou a křivkou (viz. Váš komentář na str. 6)? 
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Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 19.6.2017     Podpis: 


