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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): 

Oponovaná bakalářská práce řeší návrh korečku pro kolesové rypadlo těžící skrývku 

a uhlí na povrchových dolech.V prvé části provedl student velmi obsáhlou analýzu 

procesu rozpojování včetně mechanických vlastností hornin.V dalším provedl rozbor 

způsobů rozpojování se zaměřením na mechanické. V návaznosti na to provedl 

vyčerpávajícím způsobem popis a technologii dobývání kolesovými rypadly.Následuje 

popis možných konstrukcí koles, jejich uložení v kolesovém výložníku a popis 

možných způsobů jejich  pohonu. Dále je provedena podrobná rešerše korečků 

rypadel včetně geometrie pracovních břitů.V závěru první části uvádí výpočtové 

vztahy pro kolesová rypadla včetně teoretické výkonnosti kolesových rypadel. V další 

části práce je proveden výpočet teoretické výkonnosti kolesového rypadla pro zadané 

hodnoty. V příloze práce je přiložena výkresová dokumentace"Sestava korečku 1300 

l","Koreček s adaptéry" a " Detailní uchycení zubu ".I přes vysokou náročnost 

zadání práce jak po stránce odborné,tak i časové, zhostil se student úkolu výtečně.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Bakalářská práce p.Bišingera je zpracována na vysoké technické úrovni a splňuje 

zadání beze zbytku. Student správně navrhl koreček s  jednoduše a rychle 

vyměnitelnými břity nože korečku. Tato práce je přínosná a její navrhované řešení 

lze v praxi dobře využít . 
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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): 

Na základě provedené analýzy procesu rozpojování a rešerše korečků rypadel 

provedl student v souladu se zadáním konstrukční návrh korečku. Forma zpracování  

bakalářské práce je správná a její jedotlivé části na sebe navazují. Bakalářská práce 

je jednoznačně dílem studenta . 

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): 

Při zpracování bakalářské práce byly dodrženy "Zásady pro vypracování diplomové 

(bakalářské) práce" z 18.11.2011. Práce je zpracována bezchybně, pouze u vzorce na 

str.40 je ve jmenovateli "n"s indexem "s"jehož symbol není uveden ani v Seznamu 

použitého označení na str.3 , ani na str.40. Zpracovaná výkresová dokumentace je na 

velmi vysoké úrovni a její rozsah převyšuje zadání bakalářské práce . 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

- Proč je u většiny kolesových rypadel délka řezných hran při otáčení vlevo nizší než 

při otáčení vpravo ? 

- Jaký je rozdíl mezi měrnou rypnou a měrnou rozpojovací silou ? 

- Vysvětlete proč jste na výkrese "Koreček s adaptéry "zvolil úhel čelisti  38° a vlastní 

adaptér na výkrese "Detailní uchycení zubu"má vnitřní úhel 40° ? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Bakalářská práce p.Bišingera je zpracována na vynikající úrovni,která svědčí o jeho 

dostatečných odborných znalostech a schopnostech.Poněvadž byly veškeré požadavky 

na bakalářskou práci beze zbytku splněny , doporučuji tuto práci k obhajobě .  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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