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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): 

Zadání práce je svým rozsahem a požadavky vhodně zvoleno. Konstrukční návrh 

kráčivého podvozku není v dnešní době příliš aktuální, ale vzhledem k tomu, že jsou 

ještě dnes tyto podvozky v provozech, považuji zadané téma jako praktické a vhodné.  

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

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

V práci je velmi vhodně a kvalitně zpracována rešerše, která mapuje nejběžnější 

zařízení pro přesun velkostrojů. Student v práci podrobně řeší návrh a výpočet 

hydraulických válců. Výsledky práce jsou vzhledem k rozsahu BP jen dílčí, a proto 

nemají praktické využití. 

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): 

Práci lze považovat za původní dílo autora. Úvodní rešerše je velice rozsáhlá, ale 

vzhledem ke kvalitnímu zpracování to není na škodu práce.  Samotný konstrukční 

návrh je dost obecný a spíše popisuje současný stav. Chybí definování vstupních 

parametrů, respektive jejich zdroje. Samotný výpočet horizontálního válce je 

proveden podrobně. 

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): 
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Práce je přehledná a ilustračně vhodně zpracovaná. U obrázků chybí uvedení zdrojů, 

jsou uvedeny pouze v textu. 

Výkresová část: 

Vzhledem k typu práce postrádám výrobní výkres. Na sestavě válce chybí zakótovat 

funkční rozměry. Na výkresech chybí hmotnosti jednotlivých částí. 

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

nezbytný bod posudku): 

Na základě čeho jste určil přesnou hmotnost ližiny, když jste neprovedl její 

konstrukční návrh? 

 Na základě čeho byl navržen tvar a rozměry ližin?  

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student v práci prokázal své schopnosti, které odpovídají bakalářskému titulu. Přes 

zmíněné připomínky hodnotím předloženou práci kladně a doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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