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1. Problematika práce
Předložená bakalářská práce se zabývá kinematikou zvedání a následným statickým výpočtem vrtné
věže. Zadání pochází od firmy Huisman, výrobce zařízení, a tím je dána její aktuálnost a návaznost na
praxi.

2. Dosažené výsledky
Práci lze rozdělit do tří hlavních částí. 1. Kinematika zvedání, resp. řešení úlohy polohy pro deset
různých poloh mechanismu. 2. Řešení vazbových sil. 3. Korekce vazbových sil s uvažováním vlivu
čepového tření. Všechny výsledky mají praktický význam pro výrobce zařízení.

3. Původnost práce
Práce je zjevně původní, všechny předkládané výsledky pochází z výpočtů a analýz, provedených
osobně autorkou.

4. Formální náležitosti práce
Práce má dobrou formální i grafickou úroveň. Rovnice by měly být číslované.

5. Dotazy na studenta
Poznámka 1. Str. 20, 7. řádek shora. Poloha mechanismu je určena úhlem alfa, sklon spojnice čepu A
s těžištěm věže. Tento úhel se mění v rozsahu -3 st až 87 st. Vhodnější by bylo, kdyby tento úhel byl
přímo sklon věže a měnil by se v rozsahu 0 až 90 st.
Poznámka 2. Str. 23, úplně dole. Není jasné, co znamená „Krok alfa12 úhlu alfa = 7 st“, když je
zjevné, že úhel alfa je odstupňován po 10 st. (viz např. Tab. 3).
Otázka 3. Str. 31 a 32. Výpočet představuje nekonečnou smyčku. (A) Str. 31, 2. řádek zdola - z
reakce Ra se vypočte moment čepového tření Ma. (B) Str. 32, 7. řádek zdola - z momentu čepového
tření Ma se vypočte reakce Rtb. (C) Str. 32, 4. a 5. řádek zdola - z reakce Rtb se vypočte reakce Rta -
dále viz bod (A). Jak jste se vypořádala s faktem, že v bodě (A) byl vypočítán moment čepového tření
Ma z jiných hodnot reakce Ra, než jaké jsou vypočteny v bodě (C) ?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce dokládá zvládnutí příslušného učiva na bakalářské úrovni, a to jak v
oblasti kinematiky tak statiky. Jak prokázané teoretické znalosti, tak praktické dovednosti (použití
výpočtového softwaru) jsou na dostatečné úrovni. Práci doporučuji k obhajobě a po správném
zodpovězení otázky navrhuji hodnocení „výborně“.
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