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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh hydraulické jednotky pro ovládání nákladní plošiny 
Jméno autora: Bc. Jakub Milan Hradecký 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Vedoucí práce: Ing. Martin Dub, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav konstruování a částí strojů  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je navrhnout hydraulickou jednotku pro ovládání sklopné plošiny nákladních automobilů. Pohyb plošiny 
zajišťují přímočaré hydromotory, do kterých je přiváděna pracovní kapalina přes reverzní zubové čerpadlo poháněné 
elektromotorem. Součástí zubového čerpadla je také hydraulický rozvod, který ve spojení s dalšími hydraulickými 
ovládacími prvky zajišťuje správný pohyb válců. Díky použití reverzního zubového čerpadla a spojení některých vybraných 
prvků se tato hydraulická jednotka stává kompaktnější. 

 

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. 

Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval aktivně a samostatně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je na velmi dobré úrovni.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Zdroje jsou správně citovány v celé práci. 

 

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. 
- 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student Jakub Milan Hradecký vypracoval diplomovou práci na téma Návrh hydraulické jednotky pro ovládání 
nákladní plošiny. Toto téma vzešlo z návrhu firmy Jihostroj a.s., kde diplomant pracuje.  Na základě zadání 
diplomové práce byly všechny cíle splněny. Předložená práce je na velmi dobré formální i odborné úrovni navíc 
budou její výsledky přímo aplikovány do praxe. Diplomant projevil velmi dobrou schopnost samostatné tvůrčí práce. 
 
 
 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 14.8.2019     Podpis: 


