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Před|ožená dip|omová práce má 91 stran v|astního textu a 16 příloh. Práce se zabývá
návrhem koncepce sklopnóho cisternového návěsu pro přepravu sypkých hmot.

DIe poskytnuté osnovy posudku dipIomové práce jsou recenzentem hodnoceny násIedující
body:

a) Přístup dip|omanta k zadanému úko|u, zvo|enÝ postup ř9šení z h|ediska současných
metod.

Lze konstatovat, že dip|omová práce je ve|mi rozsáh|á, což dok|aduje náročnost
zadaného ÚkoIu a zodpovědný přístup dip|omanta přijeho řešení, Navzdory většímu
rozsahu, dipIomová práce neobsahuje zbytečný text a nadbytečné informace, Lze
proto konstatovat, že dip|omant řeší| daný úko| nejen zodpovědně, a|e iefektivně.
Pro kontro|u pevnosti a ztráty stabi|ity by|y použity moderní přístupy a metody
(zejména MKP). Z h|ediska po!žití moderních metod nemohu nic Vytknout.

b} Dosažené výs|edkv, ieiich správnost a možnost praktického wužití.

Diplomant spIniI zadání dip|omové práce. UrčiI ve|ikost vá|cové nádoby vzhledem
k maximá|ním rozměrům a zatížení jízdnísoupravy. Navrh| materiá| a.konstrukci. Pro
kontrolu pevnosti a stabi|ity stanovi| několik zatěžovacích stavů, které nejvíce působí
na nádobu pří přepravě sypkých hmot' V případě možných ztrát stabi|;ty navrhI
opatření (zamezení vnějšího přetIaku). Při vyhodnocení nízko.cykIové únavy vytvořiI
konstrukční úpravy pro dodržení životnosti.
V postupu řešení prob|ému a správnosti výs|edku jsem nena|ez| žádné závažnóiší
chyby.

c) Normv zákonné ustanovení a předpisv.

D|e mého názoru dip|omová práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a
předpisům. Veškeré prameny a zdroje jsou řádně cítovány.



d) Formátníná|ežitosti.

Přěd.ložená.dip|omová práce je |ogicky číeněr.ra s rninimem překiepů a thyb'
.leďnot|ivé ka pito| na sebe |ogícky,navazují.

K formá|ní stiáncé rreinám ÝýhÍádlli'dipIomová ;práce splňuje zadqné požadavkr7.

.e) oríginá|ní.'řešení vhodné pro autorské ogvědčení' o:atent aood'

Domnívám se, že práce obsahuje konstrukčnía ýpqčtoyá ře.še ní nevyžadující patent.

f} otáikv:'k.obhaiobě' dipIomové. oráce.

1, V případě zatěiujícího stavu 5, tj, při vnĚjším piei|akt.r popište, jak se změní
,napětí v,cisterně při otedení hrd|a nelblíře a nejdá|e k místu úisy.pky?

2.. Cisterna.Je navržena z h|iníkové s|ítiny, jaká Je nejvhodnější metoda svařoyání
a tip zkoušky pro kontro|u svaru?

3. Skladování sypkých hmot je nebezpečné z h|ediska statitké e|ektřin'y, jak

zábe?péčiť qisternu pÍoti vznícení či ltýbuchu?

}t.odnoceníl

Z dwodu \tíšé popsanýeh'd.}poÍučuji dip|omovou práci k obhajobě 4' hodnotím' jiJnámkou.

výborně,,Áť.

V Paldubicích dne:25..1. 202i

Ine' Tomáš JeÍínek..,
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