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Dle posl..1.tnuté osnovy jsou vedoucim diplomové pn'íce hodnoceny následující body:

Q Úplnost prúce z hledisku požatlavků zadóní

Předložerrá diplomová práce je ťrplná a splriuje zadáni ve l'šech bodech. Práce je
zaměřena na zák|adni nár'rh konstrukce' výpočty pevnosti a nízkocyklové únar,y cistemového
návěsu pro přepralu syploýoh lrrnot. Standardní části návěsu (nápraly' světla apod.) jsou
vhodně zvoleny ze standardně vyráběných a homologovaných dílů. ZatíŽeni, zaÍéžljici stalry
a počÍy zatéŽlljicich cyklů jsou stanoveny na základě konzervativních předpokladů a dále
pomocí analytických vztahů. NáročnějŠí ýpočty nestandardních konstrukčních uzlů jsou
provedeny pomocí MKP' Součástí práce je i odpovídajicí výkresová dokunrentace. Pro
vyhodnocení pevrrosti a nízkocyklové únavy byly pouŽity metody současného poznání vědy
a techniky. Diplomová práce je poměrně rozsáh|á' Nemohu ale říci' Že by obsahcrvala
zb'\eěné texty a ilustrace. Rozsah práce je proto zcela odpovídající zadÍní a stanoveným
cilům.

b) Samostatnost a přístup tliplomanta k řešení úkolu,

Zdeje nutné říci, Že korrstrukční návrh, osvojení chování sypkýoh materiálů' pel'nostní
lýpočty a ana|ýzy nízkocyklové úrravy nesÍandardníclr konstrukčníclr uzlů spadají do náročné
oblasti z lilediska poŽadar,ků kladenýclr na diplornan1a během zpracoviiní diplomové práce.
Práce v laboratořích a možnost osobních konzrrltací byly poznamenány situací z !úediska
omezení v rámci CoVIDl9. opatření a rrzavřeni vŠ během LS 2020 vedlo k nutnému
odloŽení termínu odevz<iání diplomové práce. Jsem rád. Že mohu konstatovat. Že diplomant se
s touto obtížnou situací dokazal vyro\'nat a během řešení úkolu pcrstupoval samostatně.
aktivnč a efektivně. Díky tomuto přístupu tliplonranta (práce v laboratořich o prázdninách.
online konzultace' samostatnost apod.) byla diplomová práce dokončena pouze s půlročnim
zpoŽděním. Při zohledněni fakttr, Že diplomant nemohl v LS 2020 navštěvovat laboratoie a
pracovat na diplomové práci, nelze považovat půlroční posun tenLínu odevzdání diplomové
práce jako porušení standardní doby za kterou by diplomant měl být schopen podobnou
diplomovou práci lypracovat. Postup řešení a dosaŽenó výsledky dokladují správnost přístupu
autora k řešelú úkolrr, teoretickó znalosti a schopnostje aplikovat' Nawžený cistemový přívěs
je schopen plnit svoji funkci pro darrý. účel,

c) Využití potlkladů získaných v pra.xi a z orlborné literatury.

Práce s odbclrnou literaturou a její v'vúiti je v diplomové práci na r1ýborné urovni.
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iI) oitbornd úroveň diplomové práce a její přínos pro obor.

Problematika dopravní prostředků pro přepravu sypkých materiálů po pozemních

situací se neustále velmi rychle vytijí z hlediska inovací ale také i poŽadavků na ně

ktadených. Snaha omezit emise produkovanými dopravnimi prostředky a maximalizovat

množsfví přepravované suroviny vedorr ke snaze neustále vyvíjet nové cistemovó návěsy s co

moŽná nejnižší hmotností. Z Íohoto důvodu je problematika diplomovó práce velmi aktuální a

ýsledky v ní uvedené jsou přínosem pro obor. odbomou úroveň pokiádám za lysokou.

e) Výstetlek kontroly plagiiitotství s komentářem vedoucího próce.

Výsledkem kontroly plagiátorswí na IS/STAG je podobnost nižši než 5 %. Mohu

konstatovat' Že diplomová práoe není plagiátem.

Hodnocení

Z důvodů v,ýše popsaných doporučuji diplomovou práoi k obhajobě a hodnotím

ji znrí'rnkou'

výborně ,,Aoo

V Pmdubicích dne29. |'2021

' doc Ing. Petr Tomek, Ph.D. .
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