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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Z hlediska rozsahu, aktuálnosti a návaznosti na praxi je diplomová práce zpracována 

v souladu s požadavky firmy Huisman konstrukce s.r.o. a jako taková výhovuje 

zadání. V průběhu práce se zadání upřesňovalo tak, aby pokrylo co možná nejširší 

spektrum řešené problematiky. I když řešený úkol není jeden z nejtěžších, i tak bylo  

na diplomantovi, aby prokázal své schopnosti a odhodlání řešit jej.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Svou práci student začal řešerší jeřábových systémů s pozdějším důrazem na 

kontrétní konstruční prvky jeřábů - výložníky. Dále pokračoval návrhem možných 

řešení uzamykání kladnice u hlavy výložníku včetně možných akčních členů 

zamýkání. Na dalších stranách diplomant provádí hodnocení navržených variant a 

pevnostní kontrolu vybraného řešení. V závěru práce student hodnotí dosažených 

výsledků. 

Dle mého názoru se diplomantovi povedlo nalézt řešení použitelné v praktickém 

životě. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Diplomant postupoval systematicky a přehledně řadil jednotlivé kapitoly. Při plnění 

zadaného úkolu pracoval samostatně a aktivně se dotazoval na pravidelných 

schůzkách nad touto prací. Nemám důvod se domnívat, že předložené dílo není prací 

studenta.  

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Práce je provedena v souladu s výše uvedenými požadavky, působí přehledně a po 

grafické stránce nemám výhrad. Bohužel posuzovaná práce obsahuje mnoho 

překlepů a zbytečných chyb (chybějící osy v řezech na vykrese DP-3-05). 

Namátkovou numerickou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. 

Kontrétní připomínky: 

- Kvadratický moment setrvačnosti je někde značen jako I a jinde jako J. 

- Na obr. 3.5 (str. 23) není plovoucí jeřáb, ale plavidlo známé jako "jack-up vessel" se 

stojanovým jeřábem. 

- V kapitole 6.4.2. Zatížení použitím pomocného zdvihu  účinnost nebyla zanedbána, 

ale naopak, byla zahrnuta, a tím pádem lze hovořit o konzervativnějším přístupu ve 

výpočtu. 

- Vztah 6.15 (str. 54) není správně zaokrouhlen. 

- Výsledek u vztahu 6.21 (str. 56) není správný. Chybí záporné znaménko. 

- V některých rovnicích jsou veličiny dosazeny v jednotkách, které neodpovídají 

jednotce ve výsledku. (např. rovnice 6.59, str. 69) 

- Postrádám kontrolu bronzových pouzder na otlačení + specifikaci bronzu, která 

s tím přímo souvisí. 

- Chybí finální zhodnocení síly vyvozené hydraulickým válcem (Fh=Fo+Fk) a 

následně možná úprava hydraulického tlaku ve válci. 

- Postrádám proceduru testování celého mechanismu s následným seřízením. 

- Z konstrukčního hlediska v hydraulickém válci chybí mechanický doraz konce 

zdvihu válce (i jako ochrana proti nadměrnému stlačení talířových pružin). 

- Předepsané drsnosti v místě uložení pouzder je Ra3,2. Mělo by být Ra1,6. 

- Na výkrese chybí pohled, který by ukazoval řez fixační trubkou, trnem a západkou! 

- Postrádám geometrické tolerance na svařovacím výkrese DP-2-02. Jakým způsobem 

bude dosaženo, že čepy bude možné děrami prostrčit. 

- Vykres DP-3-06: Lépe by bylo trn (polozka 1) s nákružkem (polozka 2) nejdříve 

svařit a poté opracovat. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

- V kapitole 4.3.1. Přímočaré hydromotory diplomant uvedl pouze výhody těchto 

zařízení. Mohl by uvést i některou z nevýhod? 

- Jako jednu z podmínek kterou musí zámek splnit je neporušení patentových práv. 

Provedl student aspon povrchní rešerši patentů, zabývajících se podobnou 

problematikou? 

- V kapitole 6.4 Kontrola fixační trubky je uveden jako druhý zátěžový stav "zatížení 

od kladnice s hákem vypočítané v kapitole 6.2". Mohl by diplomant blíže objasnit 

tento zátěžový stav? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 
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I přes některé nedostatky diplomant prokázal schopnosti uplatnit nabyté znalosti a 

jejich aplikaci v praxi. Jednotlivé kroky celé práce jsou logicky řazeny a celá práce 

tak působí velice komplexně. Bohužel celá práce trpí faktem, že byla dělána patrně ve 

spěchu a na poslední chvíli. I přes tento fakt doporučuji práci předložit k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V e  

Sviadnově dne 1. 6. 2015 
  

  
podpis oponenta práce 
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