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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Třídící nástavec na hrubé stavební materiály 

Jméno autora: Jan Hora 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: K122 – Katedra technologie staveb 
Oponent práce: Ing. Petr Formáček 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební, ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V rámci práce byla provedena rešerše třídících zařízení pro stavební stroje mimo třídících linek a jejich následné 
výkonnostně-ekonomické posouzení.   

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Veškeré cíle práce byly studentem splněny. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Rešerše třídících zařízení je provedena bez výhrad. Výkonnostně – ekonomické posouzení by bylo vhodnější posuzovat 
s ohledem na třízený materiál – druh, frakce, vlhkost. Rovněž by bylo vhodné zhodnotit nejen náklady na pořízení zařízení, 
ale i provozní náklady strojů, zařízení či strojní sestavy. Rovněž by bylo vhodné zahrnout do výpočtu jistou korelaci 
s ohledem na výkon obsluhy zařízení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student využívá v práci znalostí získaných studiem, katalogů výrobců a dat získaných jeho měřením. Již se ale neopírá o 
odbornou literaturu či data z časosběrných měření z jiných zdrojů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň je v práci ucházející s drobnými nepřesnostmi. Typografii by bylo vhodné sjednotit, užít stejné písmo a 
rozvržení v tabulkách, stejnou barevnost grafů.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student čerpá pro svou práci pouze z webových stránek, katalogů výrobců, studijních skript a užitného vzoru. 
V rámci bakalářské práce bylo by vhodné provést rešerši a čerpat i z odborných publikací, článků, časopisů. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Student se ve své práci věnoval výkonnostně – ekonomickému posouzení třídících zařízení pro stavební stroje. Je 
provedeno srovnání ceny a výkonu ve velice specifických podmínkách, které jsou pro každý stroj uvažovány jiné. 
Bylo by vhodné provést výpočty výkonů s korelací vlivů, které do třídícího procesu vstupují – obsluha, materiál, 
technologie. Pro práci je užito pouze zdrojů dostupných na webu (katalogy, stránky) a již ne z recenzovaných 
článků, publikací či časopisů věnujících tématu stavebních strojů.    
 
Otázky: 
1) Návrh konstrukce čelního třídícího nástavce pro rypadlo jste prováděl sám? 
2) Rozeberte podrobně výpočet výkonu například prototypu čelního třídícího nástavce na rypadlo nakládač pro BP 
(str42-43). Jaké hodnoty koeficientů jste užil a proč?  
3) Jak byste řešil případné třídění železobetonové stavební sutě s užitím Vašeho prototypu nástavce? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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