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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky 
Jméno autora: Bc. Filip Haas 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a části strojů 
Oponent práce: Ing. Vojtěch Pilný 
Pracoviště oponenta práce: CHEMCOMEX, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce mobilního vsakovacího zařízení, jeho rámu, podvozku, osazení motorem a 
dalšími komponenty souvisejícími s jízdou zařízení. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Přeložená diplomová práce splňuje stanovené zadání. Práce je oproti zadání doplněna o terénní měření včetně vyhodnocení, 
je uvedeno v kapitole 4.1. 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Práce se na jejím začátku zabývá problematikou infiltračních zkoušek, obsahuje rešerši druhů podvozků, přechází ve výběr 
vhodného konstrukčního řešení s finální volbou koncepce podvozku. V kapitole 4 je detailně rozepsána koncepce samotného 
mobilního vsakovacího zařízení včetně návrhových výpočtů. Dále navazuje návrh vlastní konstrukce zařízení. 
Autor se účastnil terénního měření na testovacím polygonu, uvádí výsledky měřených dat. Součástí práce jsou také návrhové 
výpočty, výkres sestavení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Předložená diplomová práce je na vysoké odborné úrovni, obsahuje CAD modely, návrhové výpočty, práce v programu 
Solidworks. Kladně je hodnocena týmová spolupráce se zpracovatelem návrhu zařízení pro vsakovací zkoušku (jiná 
diplomová práce) a spolupráce s komerčními subjekty – dodavateli komponent. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce je práce napsána na velmi dobré úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje citaci použitých zdrojů. V zadání doporučená literatura „Švec V.: Části strojů, Spoje a části spojovací, Praha, 
ČVUT, 2008“ nebyla využita, není uvedena v seznamu použité literatury.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Diplomová práce obsahuje nad rámec zadání část z terénního měření, kterého se zpracovatel diplomové práce účastnil. 
Jednalo se o vsakovací zkoušku s prototypovým infiltrometrem, průběh a výsledky zkoušky jsou popsány v kapitole 4.1. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Cílem diplomové práce je návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky. Obsahuje rešerši druhů 
podvozků, přechází ve výběr vhodného konstrukčního řešení s finální volbou koncepce podvozku. V kapitole 4 je detailně 
rozepsána koncepce samotného mobilního vsakovacího zařízení včetně návrhových výpočtů. Dále navazuje návrh vlastní 
konstrukce zařízení, kde vytvořené modely jsou osobní tvorbou zpracovatele diplomové práce. Autor se účastnil terénního 
měření na testovacím polygonu, uvádí výsledky měřených dat. Součástí práce jsou také návrhové výpočty, výkres sestavení.  
 
Diplomová práce je zpracována obsáhle a přínosně, návrh podvozku pro zařízení určené na mobilní vsakovací zkoušky 
doplňuje celou konstrukci mobilního automatického vsakovacího zařízení. Kladně je hodnocena týmová spolupráce, návrh 
probíhal souběžně s vývojem zařízení pro vsakovací zkoušku (jiná diplomová práce). Autor na vývoji konstrukce spolupracoval 
s dodavateli jednotlivých komponent, během své práce se musel vypořádat s měnícími se požadavky na parametry zařízení. 
Diplomová práce splňuje zadání. 
 
Autor výsledkem své práce dokládá schopnost samostatné inženýrské práce. Předložená diplomová práce má navíc přínosný 
přesah do praxe, výsledky budou využity při konstrukci automatického vsakovacího zařízení. 

 
 
Otázky: Popište, jak budou použity odnímatelné nášlapy při manuálním ovládání zařízení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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