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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 DP x       

Uspořádání a úprava DP  X     

Slovní hodnocení práce: 

Student Jiří ROZÍNEK vypracoval diplomovou práci na téma „KONSTRUKČNÍ NÁVRH ODPRUŽENÍ 

PODVOZKU DLÁTOVÉHO PLUHU“. Téma diplomové práce vychází čistě ze zadání firmy BEDNAR FMT s.r.o. 

Cílem práce bylo stanoveno sestavení odpruženého podvozku poloneseného zemědělského stroje 
s označením DO 6500, určeného ke zpracování půdy a to pro zajištění výhodnějších provozních podmínek než 
doposud a v neposlední řadě také pro prodloužení životnosti jak rámu, tak většiny pracovních orgánů tohoto 
stroje.  

První část práce se zabývá rozborem strojů na zpracování půdy, nikoliv však vzhledem k funkci těchto 
strojů, ale vzhledem k výrobcům těchto strojů. Rešerši lze i přesto považovat za dostatečně objektivní.  

V praktické části práce se student zabývá vlastní konstrukcí řešeného stroje. Následuje popis konstrukce 
a výpočty MKP při provozních zatíženích. Absentuje zde podrobnější popis metody vytvoření sítě a další 
nastavené parametry (okrajové podmínky) pro provedení výpočtu MKP. Kapitola pokračuje popisem 
provedených zkoušek na stroji a vyhodnocením těchto zkoušek. V dílčím závěru mi chybí interakce mezi 
provedenými MKP výpočty a výsledky z experimentálních zkoušek.     

Od kapitoly 3.8 je proveden vlastní návrh odpružení podvozku stroje. Od kapitoly 3.9.2 jsou provedeny 
návrhy na konstrukci mechanismu odpružení. Student tyto varianty předložil konzultantovi ze zadávající firmy, 
přičemž jedno z navržených řešení bylo zvoleno jako vyhovující pro zadání a dále vypracováno ve finální 
variantu.  

Z pohledu vedoucího práce mohu konstatovat, že student pracoval převážně samostatně a jak praktické, 
tak odborné záležitosti si nechával revidovat převážně konzultantem ze zadávající firmy. V tomto směru 
považuji vytvořenou diplomovou práci z hlediska obsahu a úrovně její náplně za plně vyhovující vzhledem 
k potřebám zadávající firmy.   

Formální i obsahové náležitosti práce jsou splněny a všechny požadované cíle práce byly dosaženy. 

 
 
Doporučení práce k obhajobě:  ANO  

Navrhovaná výsledná klasifikace DP:  B – velmi dobře 

 
V Praze, dne 19. 08. 2019 ....................................... 

Ing. Roman UHLÍŘ, Ph.D. 
vedoucí závěrečné práce 

 
 


