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1. Problematika práce
Řešený problém je typickou konstrukčně-výpočtářskou úlohou. Navíc je komplikován potřebou
zvýšené bezpečnosti návrhu s ohledem s ohledem na typ zařízení. Práce je určena pro praxi a byla se
zadavatelem konzultována.

2. Dosažené výsledky
Diplomant splnil všechny vytýčené cíle. Provedl rešerši podobných zařízení, popsal celou
problematiku zdvihacích zařízení. Poté přesně specifikoval navrhovaný jeřáb a zvládnul jeho
konstrukci a výpočet. Diplomantem navržené řešení je možné vyrobit a provozovat.

3. Původnost práce
Celý návrh a výpočet je dílem diplomanta. K práci používal vhodné učebnice, normy i firemní
literaturu.

4. Formální náležitosti práce
Z grafického hlediska nejde práci nic vytknout. Práce je vhodně členěna, kapitoly na sebe logicky
navazují, obrázky mají vysokou grafickou úroveň. V práci je minimum překlepů. Lze vytknout častý
omyl ve slově „krouticí“ . Rovněž nebývá zvykem se v nadpisu kapitoly odvolávat na číslo obrázku.
K dalším překlepům:
Str.3 – Neuberova konstanta není bezrozměrná
Str.3 – síly se musí uvádět v Newtonech, ne v kg
Str.4 – nutno uvádět moment setrvačnosti „průřezu“
Str.5 – mT  a mS jsou hmotnosti
Str.22 – chybí čárka ve větě v posledním bodě
Str.30 – místo „polovinu“ má být „polovinou“
Str.67 – místo „týkajících“ má být „týkající“
Výkres sestavy – v půdorysu chybí osa nosníku U220
Výkres podsestavy  – rovněž chybí některé osy, v kusovníku chybí barvy na nátěry.

5. Dotazy na studenta
1)Šlo by z pevnostního a deformačního hlediska místo svařovaného hlavního nosníku použít pouze
profil I300?
2)Jaký by byl průběh Mo podle obr.3.14 při jiných polohách kladkostroje?
3)Proč se musí deformovat distanční kroužek z obr.5.1 po utažení? Bude 50 Nm utahovacího
momentu stačit (mimo jiné pro přenos příčných sil)?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant plně prokázal, že dokáže aplikovat své nabyté znalosti na konkrétním konstrukčním díle.
Lze říci, že jeho schopnosti (konstrukční i výpočtářské) jsou na velmi vysoké úrovni.
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