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1. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nůžkového zvedáku pro zvedání motocyklu.
Zvedák má být určen pro opravy a údržbu motocyklů. Daná problematika je aktuální a spojena s
praxí, neboť s rostoucím počtem motocyklů, roste i poptávka po zařízeních usnadňující opravy a
údržbu.
U navřeného zvedáku se jedná o nůžkovou konstrukci, vyrobenou z ocelových profilů a poháněnou
dvěma hydraulickými písty. Student v úvodu shrnuje typy zvedáků používaných pro motocykly. V
další kapitole pak popisuje různá konstrukční uspořádání nůžkového zvedáku, následně popisuje
rozklad sil působících v různých pracovních pozicích, návrh hydraulické pumpy a válce, návrh a
kontrolu čepů a pevnostní kontrolu ramen nůžkové konstrukce. V poslední ukazuje již vyrobenou
nůžkovou konstrukci, vytvořenou podle bakalářské práce. Po stránce odborné i časové práce
odpovídá bakalářskému studiu.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání bakalářské práce. Konstrukční návrhy a výpočty dílů, včetně
příslušných vyobrazení, je možno použít pro výrobu nůžkového zvedáku.

3. Původnost práce
Jednotlivé kapitoly bakalářské práce jsou vyvážené. Práci lze pokládat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
V kapitole 3 chybí zmínka o výhodách a nevýhodách daných uspořádání.
Na straně 18, vzorce 5.1 a 5.2 student uvádí jako jednotku síly kilogramy.
Na straně 37, vzorec 8.11 a straně 38, vzorec 8.21 student chybně počítá průřezový modul v ohybu.
Sestavný výkres
Student chybně použil silnou obrysovou čáru při znázornění dolní polohy zvedáku.
Výkres svařované sestavy
Student nesprávně uvádí délky svarů na výkrese.
Na výkrese chybí maximální rozměry součásti.
U poz. 4 a 7 chybí délka profilu.
V uzlu součástí 1, 4 a 7 není jasné, jakým způsobem bude provedeno svaření pomocí oboustranného
koutového svaru a5.

5. Dotazy na studenta
1. Jak je v práci zohledněna nerovnoměrnost zatížení na konstrukci, např. umístěním motocyklu na
kraj zvedáku nebo, že se obsluha se při práci na motocyklu o zvedák opře (str. 17)?
2. Pokud pro axiální pojištění čepů byly použity pojistné kroužky, jaké je riziko, že může dojít k
jejich uvolněním nebo poškozením k vytáhnutí čepu (str. 31)?
3. Jakým způsobem bude vyrobena díra průměru 16H11 na výkresu svařované sestavy?

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné
znalosti a schopnost samostatné konstrukční práce.
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