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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konstrukční návrh pohonu mostového jeřábu 
Jméno autora: Ladislav Kočár 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Martin Janda 
Pracoviště oponenta práce: Ústav konstruování a částí strojů, ČVUT FS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce svým rozsahem a náročností plně odpovídá požadavkům bakalářské závěrečné práce. 

 

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. 

Bakalářská práce byla splněna v plném rozsahu. 
 

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

Student při řešení zadaného problému postupoval správně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V práci je proveden podrobný návrhový výpočet hlavních pohonů kočky mostového jeřábu. Při návrhu student plně 
postupoval dle postupu uvedeného v citované literatuře. Tento postup je v souladu s platnou normou pro mostové jeřáby. 
Postup výpočtu je v práci částečně popsán. Z uvedeného popisu lze usuzovat, že student má dobré znalosti z oblasti 
mechaniky, pružnosti a pevnosti a částí strojů. 
Jako výhradu uvádím zcela chybějící popis navržené jeřábové kočky jako celku. Některé hlavní konstrukční celky jsou v práci 
popsány, celkový popis však schází. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledně členěná do kapitol, které na sebe logicky navazují. Vzhledem k charakteru práce je její rozsah 
odpovídající a obsah jednotlivých kapitol je vyvážený. Velmi kladně hodnotím to, že u popisu výpočtu je vždy uvedeno 
vysvětlení použitých symbolů, a to i přes to, že k práci je přiložený seznam použitých symbolů. Toto zpracování přispívá 
k celkové přehlednosti práce a k lepší orientaci v textu. 
Výhrady mám k množství překlepů a časté změně fontů písma (zejména u popisů symbolů). Dále mám výhradu k popisů 
některých výpočtů. Popis je občas nedostatečný nebo zcela chybí a není tedy jasné, odkud použitý vztah pochází a co 
představuje. 

 

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. 
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Uvedené zdroje odpovídají charakteru bakalářské práce. Části textu, které nejsou původní prací studenta, jsou správně 
označené. 

 

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. 
 

 

V předložené bakalářské práci je proveden konstrukční návrh a výpočet pohonu kočky mostového jeřábu. Zvolený 
postup řešení je správný. Student provedl rešerši zaměřenou zejména na konstrukční řešení obdobných zařízení. 
Na základě rešerše pak provedl vlastní návrhový výpočet a koncepční návrh zařízení. Návrhový výpočet je 
proveden v souladu s platnou normou. 

K odborné úrovní práce nemám výhrady. Formálně je práce také v pořádku. Kladně hodnotím vysvětlení symbolů 
použitých ve výpočtech přímo v textu, což přispívá k přehlednosti práce. Výhrady mám k množství překlepů a 
častému střídání fontů textu – zejména u popisů použitých symbolů. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jeden z bodů výpočtu je výpočet času potřebného pro brzdění. Ve výpočtu uvádíte dva časy (minimální a 
maximální). Čas potřebný pro brzdění pak volíte takový, který leží mezi vypočtenými hodnotami. Může nastat 
situace (například při výpadku elektrického proudu či stisknutí tlačítka total stop), při které by došlo neřízenému 
zastavení pojezdu v čase tmin? Nebylo pak vhodné provést kontrolu na vychýlení břemene pro tento případ? 

 

V konstrukčním návrhu uvažujete některé díly (například podložku ložiskového domku, příložku lana atp.) jako 
odlitky. Kolik kusů pojezdů předpokládáte vyrobit? Má použití odlitků u dílů, které se dají vyrobit jako svařence 
nebo obráběné díly, význam? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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