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5. Stručný komentář hodnotitele 

Diplomová práce a její kvalita je na velmi vysoké úrovni a je výborně zpracována, a to jak po 

teoretické, tak i po praktické části, včetně výkresové dokumentace. Zejména propojení teoretické a 

praktické části s ohledem na funkčnost zařízení v praxi. Práce je tak koncepčně vytvořený postup, jak 

sestavit "hobby" zařízení podle výběru požadavků a možností tvůrce. Slabší stránku práce bych pak 

spatřoval ve finálním zhodnocení, kde mi chybí koncový pohled na zařízení a jeho přehledné 

zobrazení co bylo vybráno a zdůraznění výstupních vlastností. I přes tento malý nedostatek je 

předložená práce výborná. 

 
6. Otázky a připomínky na autora práce k bližšímu vysvětlení při obhajobě  

1.) V práci uvádíte, že rozpočet na konstrukci byl překročen. Jako možnost snížení ceny navrhujete 

použití krokových motorů. Proč jste krokové motory nezvolil rovnou?  

2.) Proč jste u zvolené varianty krytování volil systém výsuvných dveří (směrem vzhůru)? 
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