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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 

Zadáním práce je konstrukční návrh automatického bateriového vozíku pro manipulaci s kontejnery pro 
komunální odpad. Cílem práce je navrhnout vozík, který se bude pohybovat po kolejové dráze umístěné ve žlabu, 
a který bude vybavený zvedacím zařízením. Hlavním omezujícím parametrem je zde výška vozíku. Vozík musí 
umět podjet pod kontejnerem, následně jej zvednout a přemístit. Zadání svou náročností a rozsahem odpovídá 
spíše náročnější bakalářské práci. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Všechny body zadání byly splněny. 
Nad rámec zadání práce byl proveden i výběr konkrétních typů akumulátorů. S ohledem na návrh konstrukce je 
zapotřebí znát rozměry a hmotnost akumulátorů, které budou tvořit nemalou zátěž vozíku a budou vyžadovat 
velký zástavbový prostor. Výběr konkrétních typů je ale nad rámec znalostí strojařského bakalářského studia a 
vyžaduje hlubší elektrotechnické znalosti. Návrh akumulátorů je tedy spíše orientační, aby bylo možné vhodně 
dimenzovat základní rám vozíku a vybrat vhodné místo pro jejich umístění. Výběr konkrétního typu akumulátoru 
by však měl být proveden odborníkem na elektrotechniku s ohledem na celkovou elektrickou výbavu stroje. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Zvolený postup řešení je správný a odpovídá typu práce. Student nejprve vypracoval několik ideových návrhů 
zvedacího mechanismu vozíku. S ohledem na zadané zástavbové rozměry pak zvolil nejvhodnější řešení, které 
dále zpracoval. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
 

Několik výhrad mám k postupu dimenzování ramen nůžkového mechanismu (strana 22 a dále). Dimenzování je 
správně provedeno s ohledem na maximální ohybový moment na nosníku. Úvaha, která vedla ke stanovení 
maximálního momentu ale správná není. Jedná se o jednoduchý nosník zatížený reakčními silami na krajích 
(vypočítanými dříve) a jednou silou uprostřed. Je tedy jasné, že maximální moment bude pod sílou působící 
uprostřed nosníku. Vzhledem k tomu, že v tomto místě není vnášený na nosník žádný další přitěžující ohybový 
moment, je tedy zbytečné aplikovat metodu řezu na dvě pole nosníku. Rozdíl ve velikostech ohybového 
momentu při výpočtu „zleva“ a „zprava“ je dán pouze zaokrouhlovací chybou při výpočtu reakcí v předchozích 
krocích. Druhou závažnější výhradu mám ke kontrole bezpečnosti nosníku po jeho dimenzování. V místě, kde je 
maximum ohybového momentu, na základě kterého je nosník dimenzovaný, se nachází otvor pro čep. Ve výpočtu 
ohybového napětí, které je dále porovnáváno s mezí kluzu, je ale uvažován nosník plný, bez otvoru. 
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Kladně naopak hodnotím snahu studenta zkontrolovat správnost MKP výpočtů pomocí zjednodušeného 
analytického řešení. 
V práci je provedeno velké množství návrhových a analytických výpočtů. Je vidět, že student problematiku 
postupů a výpočtů z oblasti částí strojů, pružnosti a mechaniky ovládá a umí je aplikovat, občas ale přehlédne 
některé skutečnosti, které ovlivňují správnost výpočtů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
 

V práci je velké množství hrubých gramatických chyb a překlepů. Práce není psána jako odborný technický text a 
popisy jsou celkově strohé. 
Kladně hodnotím vysvětlení použitých symbolů v textu hned za rovnicemi, což celkově přispívá k přehlednosti a 
není nutné pokaždé listovat do seznamu symbolů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Vzhledem k charakteru práce jsou používány jak zdroje literární, tak i internetové. Citace jsou provedené správně. 
 

Další komentáře a hodnocení 
 

Navržená konstrukce vozíku je vzhledem k účelu použití jednoduchá, účelná a funkční. Vzhledem k napájení 
vozíků pomocí stejnosměrných akumulátorů s nižším napětím by po konzultaci s elektrotechniky stálo za zvážení 
nahradit třífázový elektromotor vhodnějším typem pohonu (nad rámec znalostí strojařského bakalářského 
studia). Dále je potřeba na konstrukci najít vhodné místo pro umístění elektrického rozvaděče. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

V předložené bakalářské práci je provedený detailní konstrukční návrh vozíku pro manipulaci s kontejnery na 
komunální odpad. Omezujícími parametry návrhu jsou zástavbové rozměry vozíku. Návrh vozíku a jeho konstrukce 
je celkově provedena velmi kvalitně a detailně. Z návrhu je vidět cit studenta pro danu problematiku. Celkové 
hodnocení snižují pouze nedostatky návrhových a kontrolních výpočtů popsaných výše. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Otázky k obhajobě: 

1) Popište, ideálně rozpadem modelu, jak se bude montovat zvedací nůžkový mechanismus s rolnami, 
pohybové šrouby a zdvižná převodovka mezi horní a dolní rám vozíku. Z výkresové dokumentace to není 
patrné. 

2) Kam by bylo na konstrukci možné umístit elektrický rozváděč o rozměrech cca 40x40x30cm (výška x šířka x 
hloubka)? 

3) Jak se změní koeficient bezpečnosti nosníku nůžkového mechanismu vzhledem k mezi kluzu, budete-li 
v něm uvažovat otvor pro čep o průměru 36mm? 
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