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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): 

Stěžejním cílem bakalářské práce bylo navrhnout rámovou konstrukci modelu 
drapákového jeřábu. 

Dílčími cíly bylo: 

- vypracovat rešerši současně využívaných konstrukčních realizací drapákových 
jeřábů a typů drapáků. 

- provést výpočet zdvihového a pojezdových mechanismů. 

- vytvořit výkresovou dokumentaci sestavy modelu a výrobní dokumentataci rámové 
konstrukce, drapákového jeřábu. 

- provést nezbytné technologické a kapacitní výpočty a statický výpočet navržené 
rámové konstrukce. 

Téma práce studenta Vojtěcha Žižky je dle mého názoru aktuální a úzce navazuje na 
praxi. Náročnost zadání práce po stránce odborné je adekvátní požadavkům 
kladeným na absolventa daného studijního oboru bakalářské formy studia vysoké 
školy technického směru.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Dosažené výsledky splňují body zadání v plné výši. Student v kap. 5 a kap. 6 uvádí 
kontrolní výpočty zdvihacího ústrojí. V kap. 7 je řešen návrh pojezdového zařízení 
jeřábového vozíku a v kap. 8 návrh pojezdového mechanismu mostu jeřábu. V kap. 
10 je provedeno výpočet rámové knstrukce drapákového jeřábu metodou MKP. 
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Konstrukční řešení sestavy mostového jeřábu je zpracováno v přiloženém výkrese 
formátu A2, č. v. ZIZ0009-KC-S2. Jeřábový most je konstrukčně zpracován na 
výkrese formátu A3, č. v. ZIZ0009-KC-P1 a pojezdová kočka na výkrese formátu A3, 
č. v. ZIZ0009-KC-K1 . Rámová konstrukce drapákové jeřábu je uvedena na výkrese 
formátu A3, č. v. ZIZ0009-KC-S1. 

Dosažené výsledky bakalářské práce lze prakticky využít, zejména jako prezentační 
model drapákového jeřábu v laboratorních podmínkách. 

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): 

Jednotlivé kapitoly posuzované bakalářské práce jsou po stránce rozsáhlosti 
zpracovány dostatečně a účelně na sebe navazují. Forma zpracování je přehledná. Za 
vlastní přínos studenta lze považovat kap. 10 s názvem "Zatížení konstrukce", kde 
student provádí pevnostní kontrolu dříve navržené rámové konstrukce drapákového 
jeřábu. Ostatní kapitoly vycházejí ze známých poznatků a postupů návrhů a kontroly 
mechanismů jeřábu. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

V posuzované bakalářské práci se je možno setkat s řadou chyb formálního 
charakteru a nevhodně volených terminologií, např. str. 11 (… popis rozložení 
drapáků …; … celý strojek …), str. 13 ( … motorů, který je …), str. 16 (Čelisti 
dělíme … na dvoučelisťové a vícečelisťové.), atd. 

Vnější úprava práce je provedena pečlivě, práce je účelně rozčleněna do 13 kapitol a 
orientace textu je přehledná. 

Grafické přílohy jsou zpracovány na dostatečné úrovni, odpovídají platným normám 
z oblasti zdvihacích zařízení a jeřábů. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

str. 14 - vysvětlete jak je míněno tvrzení, že "ovládání jednolanového mechanismu je 
zajištěno jedním nebo dvojicí lan, které drapák zavírají a spouští". 

str. 32, vztah 5.6.1. - otáčky motoru uvádíte 4000 ot/min, proč? Když v katalogovém 
listu motoru CROUZET jsou uvedeny otáčky 4010 1/min a jmenovité otáčky 3070 
1/min. 

str. 40, vztah 7.3.1. - mc = 2,172 kg. V seznamu použitých symbolů je uvedeno mc - 
hmotnost celku (kočka). Na výkrese "Pojezdová kočka" v kusovníku je uvedena 
celková hmotnost 2,74 kg. Která hmotnost je skutečná? 

- str. 44, vztah 8.4.1. - na výkrese "DN. jeřábový most" je v kusovníku uvedena 
celková hmotnost mostu 1,85 kg, jak byla tato hmotnost stanovena (když zcela chybí 
v kusovníku hmotnosti jednotlivých položek)? 

Výkres formátu A3, název "SVAŘ. KONSTRUKCE", č. v. ZIZ0009-KC-S1: 

 - chybí pohled A. 

- chybí tolerance rozměrů. 

- chybí kóty děr v půdorysném pohledu, na poz. 4. 
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- nevhodně voleny tloušťky čas (viz např. neviditelné poz. 10 v bokorysech). 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Bakalářskou práci pana Vojtěcha Žižky doporučuji, po zdůvodnění výše uvedených 
nedostatků, k obhajobě.  

 
Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 

 

  
  

V Ostravě dne 24. května 2016 
  

  podpis oponenta práce  
 


