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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh konstrukce univerzální hydraulické štípačky 
Autor práce: Martin Jelenecký 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Jan Hoidekr 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 

Cílem práce je navržení univerzální hydraulické štípačky na dřevo. Odborně práce splňuje nároky závěrečné 
bakalářské práce a zadání hodnotím jako průměrně náročné. Práce je zpracována na 41 stranách a přiložena je 
výkresová dokumentace ve formě výkresů sestavy. V první části práce se student zabývá rešerší tématu 
štípaček na dříví a popisuje běžně užívané varianty konstrukcí. V druhé části práce pak navrhuje vlastní 
konstrukční řešení. 

 

Splnění zadání splněno 

Zadání práce je splněno. 

 

Zvolený postup řešení správný 

Zvolený postup řešení je správný, práce je členěna do kapitol logicky a při návrhu konstrukce jsou správně 
vytipována kritická místa pro pevnostní kontrolu. Zde bych měl však výhradu k zařazení kapitoly 2.4 a 2.4.3, 
která se zabývá zhodnocením navržených konceptů. V práci není řečeno, do jakého prostředí, pro jaké rozměry 
špalků a štípací síly je štípačka navrhována, tyto parametry jsou uvedeny až v kapitole 3.1. Proto z textu není 
zprvu jasné, na základě jakých kritérií byla zvolena vertikální konstrukce. 

 

Odborná úroveň – Rozbor práce A - výborně 

V práci student prokazuje schopnost aplikace znalostí nabytých během bakalářského studia do procesu návrhu 
zařízení. Zejména oceňuji aplikaci znalostí pružnosti a pevnosti při pevnostní kontrole asymetrické spodní patky 
rámu. Aplikovány jsou i znalosti pro pevnostní výpočty čepů a svarů. Z konstrukčního hlediska nemám k práci 
výhrad. V kapitole 3.4, která pojednává o zaseknutí vedení klínu bych očekával obrázek detailu konstrukce nebo 
alespoň kinematické schéma. Představu o vedení klínu si lze udělat až z Obr. 33, který je umístěn o několik stran 
dále. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 

V práci se vyskytují gramatické chyby – zejména shoda podmětu s přísudkem, např. hned v poděkování ř. 2, 
i dále. Dále se v textu nacházejí překlepy, např. str. 6 – „krotící“ místo „krouticí“ a chyby v čárkách ve větě. 
V práci se často vyskytují i typografické chyby ve formě osamocených znaků na koncích řádků. V práci není 
sjednocený zápis jednotek, někdy je uváděný ve zlomkovém tvaru, jindy v mocninném zápisu, někdy 
kombinovaně, např. rovnice 74 nebo 75. Taktéž i v seznamu použitého značení. Práce nemá sjednocené 
formátování zápisu veličin a hodnot v textu, např. str. 14 odst. 2 až 4. V rámci rešerše jsou použity rozdílné 
jednotky pro srovnání zdvihu, jednou jsou uváděny mm, poté m. Stejně tak není sjednocené názvosloví – 
jednou je uváděna síla štípání, dále štípací síla, tlačná síla nebo pracovní síla. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Použité zdroje jsou voleny logicky a vhodně, seznam použité literatury je uveden na konci práce. V práci však chybí některé 
reference, například na volbu materiálových charakteristik, str. 30 – dovolené tlaky na otlačení. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Z jakých dat bylo čerpáno pro tvorbu grafu na Obr. 23? Vynesené hodnoty neodpovídají vyčísleným 
výsledkům rovnice 18 a 19. 

2. Jak ovlivní pevnostní výpočet rámu (zejména svislého jeklu v jeho dolní části) vlastní tíha špalku při jeho 
maximálních rozměrech? Má cenu tíhu uvažovat? (Řádový poměr velikosti štípací síly a hmotnosti špalku) 

3. Z čeho vychází tvar geometrie štípacího klínu a na základě čeho byly zvoleny právě tyto rozměry? Jakým 
způsobem je předpokládáno jeho broušení vzhledem k navařenému bočnímu vedení? 

4. Jak byste zhodnotil vámi navrženou konstrukci s obdobnými na trhu běžně dostupnými štípačkami? 
(konstrukční a ekonomické zhodnocení) 

 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 

 

 
 
V Praze, dne 15.6.2021 ....................................... 

Ing. Jan Hoidekr 
oponent práce 

 
 
 


