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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): 

Cílem zadání bakalářské práce (dále jen BP) bylo: 

- navrhnout rámovou konstrukci, provést nezbytné kapacitní, technologiské i 
pevnostní výpočty a zpracovat výpočet zdvihového i pojezdových mechanismů 
(jeřábové kočky a mostu) modelu drapákového jeřábu. 

- vytvořit výkresovou dokumentaci sestavy drapákového jeřábu, jeho mostu a kočky 
a dílenské (výrobní) výkresy navržené rámové konstrukce. 

Náročnost zadání BP po stránce časové i odborné bylo dedoucím BP voleno s ohledem 
na předpokladané znalosti studenta bakalářské formy studia.   

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

Výpočty uvedené v předložené BP vykazují řadu nesrovnalostí, viz bod 4 a 5 tohoto 
posudku, dle mého názoru tyto nedostatky nemají zásadní vliv na výsledné hodnoty, 
které student v BP uvádí. 

Praktický přínos práce je možno dokumentovat realizovaným modelem drapákového 
jeřábu. Dosažených výsledků je možno využit při prezentaci modelu jeřábu a v rámci 
experimentální výuky předmětu Jeřáby na FS VŠB - TU Ostrava.  

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student Vojtěch Žižka v průběhu zpracovávání své BP v dostatečné míře využíval 
nabízených konzultací. Ve vysoké míře samostatnosti zpracovával dílčí cíle BP, které 
mu byly vedoucím stanoveny a v průběhu řešení BP upřesňovány. Fyzicky se podílel 
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na realizaci sestavovaného modelu drapákového jeřábu v laboratoři ÚDPZ (místnost 
E 104).  

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): 

- str. 9 až 10: Seznam použitých značek a symbolů není zpracován dle citovaného 
dokumentu, neboť student nedodržel doporučení na abecední řazení značek a 
symbolů (nejprve velká a následně malá písmena v pořadí latinská, řecká abeceda). 

- kap. 5 až 8: Vztahy nejsou vhodně zarovnány od levé svislice stránky. Mnohé vztahy 
nemají jednotku (např. (5.6.2), (5.6.3), 

V textu BP se nacházejí pravopisné chyby a chyby formálního charakteru, které 
v důsledku nemají závažný vliv na dosažené výsledky. Z celé řady chyb níže uvádím 
pouze vybrané, všechny chyby jsou v tištěné verzi BP zvýrazněny a student byl s nimi 
před obhajobou seznámen. 

   - str. 9: "Počet nosného průřezů …" nahradit "Počet nosných průřezů …", 

   - str. 12: věta "Tato lana se navíjejí …" nedává smysl, 

   - str. 20, kap. 3.1: "… mostových jeřábů viz kapitola3.2" upravit ""… mostových 
jeřábů, viz kapitola 3.2", 

   - str. 20, kap. 3.2: "… montáži konstrukcí.," upravit "… montáži konstrukcí,", 

                              " … dva nosník," upravit " … dva nosníky," 

    - str. 24: "Předepsaný výkon D …" upravit "Předepsaný výkon Q …", 

    - str. 25, kap. 3.4: "… váha drapáku" nahradit "hmotnost drapáku", 

    - str. 29, kap. 5.2: "… zdvihového ustrojí" nahradit "… zdvihového ústrojí", 

    - str. 33, vztah (5.6.4): chybí zdroj odkud byla volena hodnota "účinnosti převodu" 
a hodnota "účinnosti kluzných ložisek", 

    - str. 36: tíha břemene 112,8 N neodpovídá 122,8 N - viz vztah (6.1.2). 

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

- str. 24: zdůvodněte formulaci "Výkon drapákového jeřábu je závislý na obsahu 
drapáku a době jednoho cyklu". 

- str. 30, kap. 5.4: zdvodněte proč jste do výpočtu zaváděl výkon motoru zdvihu 31 W, 
když na obr. 22 a přiloženém katalogovém listu f-y CROUZET MOTORS je 
uvedeno: příkon motoru 12,24 W (nominální hodnoty: příkon 41 W, užitný výkon 22 
W). 

- str. 33, vztah (5.6.4): porovnejte vztahy (5.6.5) a (5.6.7) a vysvětlete co vyjadřuje 
výkon P´2 [W], proč není uveden v seznamu symbolů a zkratek? 

- str. 34, vztah (5.7.1): co je převodový poměr kladkostroje? Jak by měl být vhodně 
nazván? 

- str. 35, vztah (6.1.2): Zdvihové lano je vedeno přes dvě pevné kladky, proč ve vztahu 
pro určení tahové síly v místě náběhu lana na lanový buben nejsou zohledněny 
odpory proti otáčení těchto kladek? 
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- str. 36, vztah (6.2.2) - proč není zohledněna vlastní hmotnost drapáku? 

- str. 36, vztah (6.2.3) - jak bylo určeno úhlové zrychlení? Pokud dle vztahu (6.2.10) 
proč není symbol zrychlení shodný se symbolem ve vztahu (6.2.3)? Proč symbol 
zrychlení ve vztahu (6.2.3) není uveden v seznamu použitých zkratek? 

- str. 37, vztah (6.2.9) - jak byla určena rychlost v [m/s]? Pokud dle vztahu (5.7.1) 
proč není symbol rychlsoti shodný se symbolem ve vztahu (6.2.9)? 

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

Dosažené výsledky zadaného tématu BP studentem Vojtěchem Žižkou svědčí o jeho 
dostatečných odborných znalostech. Práci po objasnění dotazů uvedených v bodě 5 
tohoto posudku doporučuji k obhajobě.  

 
Celkové hodnocení práce: 

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

 

  
  

V Ostravě dne 23. 5. 2016 
  

  podpis vedoucího práce  
 


