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Hlediska hodnocení BP A B C D E F 

Splnění požadavků a cílů X      

Odborná úroveň práce X      

Možnosti aplikace X      

Využití znalostí získané studiem X      

Iniciativa při řešení problémů X      

Plánovitost při zpracování X      

Samostatnost při zpracování BP X      

Uspořádání a úprava BP X      

Slovní hodnocení práce: 

Student Milan BOŠTIČKA vypracoval bakalářskou práci na téma „NÁVRH POHONU 

PŘÍJMOVÉ LINKY PILIN“. Toto téma si student zvolil sám, protože s příjmovou linkou se 

setkal při své pracovní činnosti u zaměstnavatele. Cílem je nahradit stávající pohon pohonem 

novým.    
Jakákoliv výrobní linka je svým způsobem jedinečná. U briketovací, u níž je příjmová linka pilin 

součástí, tomu není jinak. Vyhledávání komplexních informací o celé lince tudíž není lehký úkol. 

Proto je v úvodní části směřována rešerše spíše na dílčí části linky a její důležité komponenty.    

Návrh pohonu začíná sumarizací požadavků, které vycházejí se stávající, provozované linky. 

V dalších krocích je proveden standardní postup návrhu pohonu se všemi jeho podstatnými 

konstrukčními uzly, mezi něž patří např. volba elektromotoru, dimenzování ozubení, dimenzování 

hřídelí, ložisek atd. Tímto postupem a dosažením vhodného návrhu pohonu student prokázal, že 

dokáže využít své znalosti, které získal v průběhu základního studia programu TZSI.   

Student pracoval po celou dobu samostatně a pravidelně docházel na konzultace předkládat 

průběžné výsledky své práce. Z tohoto pohledu mohu studenta hodnotit kladně jak za plánovitost 

při zpracování práce, tak za vlastní iniciativu při řešení dílčích problémů konstrukce. Formální i 

obsahová náplň je v pořádku. Cíle práce byly dosaženy.   

 

 

 
 
Doporučení práce k obhajobě:  ANO  

Navrhovaná výsledná klasifikace BP:  A – výborně 
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Ing. Roman UHLÍŘ, Ph.D.  
vedoucí závěrečné práce 

 
 


