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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): 

Bakalářská práce řeší konstrukční návrh kulové dráhy velkostroje na povrchových 

lomech.V první části práce provedl student rešerši zařízení pro otáčení horní stavby 

velkostrojů.Tato rešerše je zpracována přehledně a velice pečlivě.Konstukční 

schemata jednotlivých komponentů jsou doplněna obrázky jednotlivých variant 

možného provedení s velkoprůměrovými ložisky. Značnou pozornost věnuje student 

kulovým drahám,používaných na velkostrojích včetně zobrazení možných poškození. 

V této rešerši jsou doloženy řezy kulových drah všech velkostrojů (rypadel i 

zakladačů),používaných na Severočeských dolech.Na základě rešerše provedl v další 

části student konstrukční návrh kulové dráhy pro zadané parametry. Zadaná 

hmotnost horní stavby 3000 tun je vysoká (hmotnosti horních staveb velkostrojů 

používaných v ČR jsou výrazně nizší ).Jednořadá kulová dráha s běžným průměrem 

koulí 150 mm vyšla výpočtem o průměru 29,14 m.Pro snížení průměru dráhy student 

správně zvolil dvouřadou kulovou dráhu.U této dráhy již bylo dosaženo přijatelného 

průměru vnější dráhy 14,906 m. Ve třetí části je zpracován základní výpočet 

jmenovitého výkonu pohonu otoče. V poslední části provedl student konstrukční 

návrh spodního segmentu kulové dráhy ,který doložil názornými 3D 

modely.Přiložená výkresová dokumentace "Kulová dráha " a "Spodní segment 

kulové dráhy" je zpracována bezchybně a v souladu s ČSN.Náročnost zadání práce je 

jak po stránce odborné,tak i časové mimořádně vysoká.    

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

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 
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Veškeré výpočty a projekční řešení jsou vypracovány velmi pečlivě a přehledně. 

Práce má mimořádný přínos pro konstrukci moderních kulových drah a v praxi lze 

navrhované řešení dobře využít. 

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 obsáhlé a vyjímečně zpracované rešerše provedl student v souladu se 

zadáním návrh kulové dráhy velkostroje. Forma zpracování bakalářské práce je 

vynikající ,jednotlivé části práce 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 na vysoké úrovni. V této práci 

jsem nenalezl žádné,ani formální nedostatky. Zpracovaná výkresová dokumentace 

odpovídá normám a je dobře využitelná při projekci nových kulových drah . 

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

nezbytný bod posudku): 

- Na výkrese "Spodní segment kulové dráhy" je navrženo opracování dráhy Ra 3,2. 

Nebylo by vhodnější lepší opracování a proč? 

- Jaký způsob mazání by jste doporučil pro navrženou dvouřadou kulovou dráhu? 

- Jak by bylo konstrukčně náročné (zda je vůbec možné) provádět výměnu koulí 

vnitřní kulové dráhy bez zvedání horní stavby?   

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Bakalářská práce p.Michálka ,obsahující 57 stran textu , 36 obrázků a 3 přílohy je 

zpracována je zpracována na vysoké úrovni  a svědčí o jeho velmi dobrých 

odborných znalostech a schopnostech.Poněvadž byly veškeré požadavky na 

bakalářskou práci beze zbytku splněny,doporučuji tuto bakalářskou práci 

k obhajobě.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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