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Slovní hodnocení práce:
Student Martin BAUER vypracoval bakalářskou práci na téma „NÁVRH KONSTRUKCE
SVISLÝCH VRAT“.
Zadané téma je z pohledu konstrukční náročnosti spíše méně náročné. Cílem práce bylo
navrhnout výsuvná vrata na základě zvolených parametrů a požadavků na funkci.
Úvodní část práce je věnována rešerši v oblasti vrat, kde student přibližuje jednotlivé
konstrukční typy vrat a možnosti jejich použití.
Následuje konstrukční rozbor s popisem jednotlivých podsestav navrženého systému vrat.
Některé pasáže této kapitoly mohly být více podrobné, čtenář by tím měl usnadněnu situaci
s pochopením funkcí a celkovým uspořádáním komponent v sestavách. Z konstrukčního
pohledu mi vzhledem k charakteristice pružiny není zcela jasná funkce tažné pružiny
v mechanismu, který funguje jako protizávaží. V kapitole zabývající se návrhem pohonu mi
chybí schéma silového působení, které by podložilo provedené výpočty. Celou práci uzavírá
soubor základních návrhových a kontrolních výpočtů vybraných uzlů konstrukce. K výpočtu
svaru bych ještě poznamenal, že koutový svar s charakteristikou a=5mm není vhodné provádět
na základní plech tloušťky 0,5mm z důvodu jeho provaření.
Po formální stránce mi v práci chybí odkazy na obrázky z textové části práce. Z pohledu
rozsahu je práce pojata spíše minimalisticky. Popisu jednotlivých konstrukčních uzlů mohlo být
věnováno mnohem více pozornosti a to i z toho důvodu, že byl prodloužen termín odevzdání
práce o jeden měsíc.
I přes výčet výše uvedených nedostatků mohu konstatovat, že cíle práce byly tímto
dosaženy a práci doporučuji k obhajobě.
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