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1. Dosažené výsledky
Práce je relativně přehledná, kapitoly na sebe navazují, avšak by mohly být více rozepsány popisným
textem. Práce obsahuje relativně rozsáhlou rešerši, avšak z pohledu celé koncepce práce do ní vhodně
zapadá. Největším nedostatkem práce z mého pohledu je absence doplňujících schémat u výpočtů
jednotlivých strojních uzlů, popřípadě odvolávky na konkrétní výkresovou dokumentaci. Je možné
jednotlivé počítané prvky dohledat v Seznamu použitých označení, avšak o jakou konkrétní podporu
či jinou strojní část se jedná, není úplně zřejmé. To také znesnadňuje orientaci ve výpočtech a tudíž
celé hlavní části diplomové práce, neboť tu tvoří právě výpočty. Jsou tudíž provedeny analytické
výpočty a to ať už z pohledu statického, tak také dynamického zatížení konstrukce. Některé prvky
jsou kontrolovány MKP. Na základě potvrzených předpokladů analytickými vztahy je zpracována
výkresová dokumentace, která je součástí práce ve formě příloh. Výstupem je konstrukční řešení,
které je využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem sloupového jeřábu s otočným výložníkem s
nosností 2.000 kg a vyložením 3.400 mm. V práci je řešen návrh a výpočet sloupu, výložníku,
pohonu otoče. Diplomant dále provedl porovnání různých možností konstrukčního řešení otoče.
Vybraná konstrukce je detailně propočítána analytickými výpočty a provedena výkresová
dokumentace. Součástí práce je výkresová dokumentace. Téma bylo aktuální a vycházelo z
požadavků firmy Strojírny a stavby Třinec.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím firemních podkladů. V průběhu práce pravidelně
komunikoval s konzultantem. Přístup k práci byl zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je relativně přehledná a úplná.
Formální nedostatky jsem neshledal, avšak výpočty jsou celkem nepřehledné, neboť u jednotlivých
výpočtů by mohly/měly být vyobrazeny detaily počítaných elementů. Výpočty by mohly být
doplněny rovněž vhodným textem.

5. Dotazy na studenta
Jakým způsobem zatíží jeřáb utržení lana – upadnutí břemene?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a schopnostech studenta.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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