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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh stojanu míchadla s aplikací pásové brzdy 
Jméno autora: Jiří Twardzik 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů U 12113 
Oponent práce: Doc. Ing. Jan Bečka, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav konstruování a částí strojů U 12113 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vypracování rešerše je spojeno s hodnocením možností a návrhem praktického rozpracování konstrukčního řešení. 

 

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. 

Zadání je splněno a autor přistupoval samostatně k rozpracování  inovačního řešení. 
 

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

Postup řešení je správný a nutno kladně hodnotit tvůrčí přístup autora, hledání nové koncepce a její rozpracování do 
konkrétních podkladů. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor využil znalostí  mechaniky, pružnosti a pevnosti a konstrukčních předmětů pro zpracování kvalitního koncepčního 
návrhu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Až na drobná nedopatření je práce kvalitní i po formální stránce (pravopis, seznamy literatury, symbolů, atd.). 

 

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. 
Autor cíleně procházel zdroje a podklady, studoval e a hodnotil a vytvořil vlastní řešení splňující  požadavky a  přinášející  
novou kvalitu. 
 

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. 
Práce podává postup konstrukčního řešení jednoduchého sestavení (celkem cca 70 součástí). Řešení je vhodné pro daný typ 
zařízení, funkčnost bude dosažena, autor však přistupoval k řešení výjimečně samostatně a snažil se o vlastní ne zcela běžné 
řešení. Z toho hlediska je nutno vysoce hodnotit přístup a snahu autora. Postup řešení je komplexní, přesahuje i oblasti 
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běžného přístupu – analýza funkce namáhání součástí, hodnocení náročnosti výroby aj. Práce splňuje požadavky na tento 
typ zadání co do rozsahu i provedení, graficky i pravopisně je program proveden správně, a je třeba zdůraznit i zajímavě, 
vzhledem k hledání nového způsobu řešení problému. Výkresová dokumentace prakticky neobsahuje chyby, seznamy 
literatury, označení, obsahy aj. jsou přehledné a snadno použitelné. 

 
 
 

 

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. 
 

Práce je kvalitní, odpovídá nárokům (často je i přesahuje) a je charakterizována inovačním přístupem, hledáním 
vhodného principu řešení a jeho hodnocením.  

 

Otázky k vysvětlení – doplnění: 

 1)    Na str. 43 u grafů Stress-True distance along path chybí na osách jednotky – které to jsou, na str.45 u 
        grafu Displacement-True distance along path také chybí jednotky a max.  hodnota posuvu na grafu je  
        0,35 a na předchozí str. 44 je uvedeno max hodnota dosáhla 0,0323 mm, jaké jsou zde jednotky ?  

 2)   Svařenec základny je řešen s výztuhami z vrcholů trojúhelníka, ale pokud by výztuhy směřovaly do    
        poloviny stran trojúhelníka, byly by výztuhy kratší – je tu nějaká výhoda pro použitou polohu výztuh ? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 28.1.2020     Podpis:   Doc.Ing. Jan Bečka, CSc. 


