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1. Dosažené výsledky
Práce je celkem přehledná, kapitoly na sebe navazují, ale mohly by být více rozepsány, především
kapitoly zabývající se předmětným problémem. Postrádám mnohdy dispoziční schémata vybraných
uzlů předmětné počítané konstrukce. Doložené obrázky v textu jsou mnohdy horší kvality. Výpočty,
které jsou v práci uvedeny, by mohly být doplněny vhodnými schématy. Výpočet hřídele v kapitole
12 by bylo vhodné doplnit o analytický výpočet reakcí v podporách a konfrontovat výsledek s
programem Ansys, jak diplomant popisuje. Navíc samotný výstup ze zmíněného software je čtenářem
neověřitelný. Postrádám rovněž kinematický rozbor špičky skládkového stroje. Nerozumím výpočtu
dynamické bezpečnosti hřídele, dle mého názoru výpočet není kompletní. Výstupem je konstrukční
řešení, které je po detailnější studii využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce obsahuje návrh jeřábové kočky venkovního mostového jeřábu včetně traverzy a
jejího vedení pro manipulaci se štětovnicemi. Traverza je vyhotovena s výsuvnými rameny a
elektromagnety. Základními parametry jsou: nosnost – 6500 kg; zdvihová rychlost kočky – 1,5 – 12
m/min; pojezdová rychlost kočky 5 – 45 m/min; rozchod kol kočky 2600 mm; rozvor kol kočky 3500
mm. Téma bylo aktuální a vycházelo z požadavků firmy PROVITAS a.s.

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 přehledná a relativně úplná.
Zásadní formální nedostatky jsem neshledal, některé výpočty jsou však částečně nepřehledné,
popřípadě neúplné. To však nesnižuje podstatně kvalitu práce.

5. Dotazy na studenta
Prosím o vysvětlení výpočtu 6 na str. 22.
Prosím o vysvětlení obrázku 24 na str. 51.
Prosím o vysvětlení tabulky

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