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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  NÁVRH ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY PRO VOZÍČKÁŘE 
Autor práce: Jaroslav DOLEJŠ 
Typ práce: Bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Pavel Mossóczy 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Zadání práce hodnotím po odborné stránce jako náročnější. V úvodu práce autor provedl rešerši šikmých 
zdvižných plošin. Dále stanovil koncepci konstrukčního řešení a navrhnul hlavní vstupní parametry. V praktické 
části autor řešil vlastní návrh tělesa plošiny a návrh pohonu plošiny.   

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 

Předložená práce splňuje v zásadě požadavky zadání. V rešerši postrádám stručný přehled konstrukčních řešení 
pohonů vyráběných plošin a přehled hlavních komponent. V práci autor neuvádí prvky k zajištění bezpečnosti 
provozu plošin. Výkresová dokumentace je vypracována bez větší invence autora ve velmi omezeném rozsahu.  

 

Zvolený postup řešení správný 

Práce je řešena, až na uvedené výhrady, v souladu se zadáním. Autor práce postupuje při návrhu konstrukčního 
řešení metodicky správně.  

 

Odborná úroveň – Rozbor práce C – dobře 

Práci hodnotím z hlediska odbornosti stupněm dobře. V rešerši autor uvádí vhodně zvolené příklady 
konstrukčních řešení plošin včetně jejich základních parametrů. V praktické části zprávy jsou správně aplikovány 
poznatky získané studiem a z odborné literatury. Ve výkresové dokumentaci mám výhrady především 
k provedení 3D modelu koncepčního návrhu plošiny, v podstatě se jedná o návrhy 2 hlavních dílů plošiny. V práci 
postrádám koncepční schéma a dimenzování sklopného mechanismu plošiny. Základní koncepci mechanismu 
autor pouze stručně popisuje v textové části práce.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B – velmi dobře 

Konstrukční návrh a výkresová dokumentace splňují z formálního hlediska požadavky na tvorbu technické 
dokumentace. Textová část práce má logickou strukturu, obsahuje všechny přílohy, jazyková úroveň je velmi 
dobrá. Výhrady mám k chybnému zápisu polotovarů pozic 2 a 3 v kusovníku obou sestav. Sestavy svařenců 
neobsahují bližší údaje k technologii svařování. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B – velmi dobře 

Práce obsahuje literaturu odpovídající tématu práce a správně citovanou podle norem. Z oblasti odborné 
literatury bych doporučil v práci citovat novou bezpečností normu pro šikmé zdvižné plošiny (ČSN EN 81-40) a 
směrnici o strojních zařízeních (2006/42/ES). 
 

Další komentáře a hodnocení 

Mám připomínku k volbě základních parametrů, navrhovaná šířka plošiny je větší, než doporučuje ČSN EN 81-40. 
Autor neuvažuje v návrhovém výpočtu výkonu elektromotoru účinnost hnacího a vratného lanového kotouče. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce se zabývá koncepčním a konstrukčním návrhem šikmé zdvižné plošiny pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. 
Klady práce: 
Práce je řešena, až na uvedené výhrady, v souladu se zadáním. V rešerši jsou uvedeny vhodně zvolené příklady 
konstrukčních řešení plošin včetně jejich základních parametrů. Autor práce postupuje při návrhu vlastního 
konstrukčního řešení metodicky správně. V praktické části práce jsou správně aplikovány poznatky získané studiem 
a z odborné literatury. Práce obsahuje správně citovanou literaturu. 
Nedostatky práce:  
Mám větší výhrady k výkresové dokumentaci, která byla vypracována bez větší invence ve velmi omezeném 
rozsahu. Autor pouze zpracoval 3D modely a výkresy sestav 2 hlavních dílů plošiny. V rešerši postrádám stručný 
přehled konstrukčních řešení pohonů vyráběných plošin a přehled hlavních komponent. V práci autor neuvádí 
prvky k zajištění bezpečnosti provozu plošin. Ve výpočtové části postrádám koncepční schéma a dimenzování 
sklopného mechanismu plošiny. 
Předložená práce přes uvedené nedostatky splňuje svým rozsahem i zpracováním požadavky na provedení BP. 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Uveďte komponenty pohonu plošiny, které jsou nutné z důvodu zajištění bezpečnosti provozu. 
2. Mohou mít silové účinky od sklápěcího mechanismu vliv na zvýšení max. napětí prvků plošiny? Uveďte 

možný postup výpočtového řešení. 
3. Při průjezdu zatáčkami je nutné snížení rychlosti plošiny. Uveďte možný způsob regulace otáček 

elektromotoru.  
 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
 
 
 
 

 

 
 
V Praze, dne 31.8.2017 ....................................... 

Ing. Pavel Mossóczy 
oponent práce 

 
 
 


