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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konstrukční návrh středověkého obléhacího stroje 
Autor práce: Tadeáš Salcman 
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 

Cíl práce spočívá v rešerši problematiky středověkých obléhacích strojů, rozboru dílčích komponent trakčního 
trebuchetu, mechanického rozboru a vlastním konstrukčním návrhu včetně nezbytných kontrolních výpočtů a 
závěrečného zhodnocení. Zadání práce svým charakterem odpovídá náročnosti bakalářské práce. 

 

Splnění zadání splněno 

Zadání bylo splněno bez výhrad. 

 

Zvolený postup řešení správný 

Zvolený postup řešení je správný. 

 

Odborná úroveň – Rozbor práce B - velmi dobře 

V úvodu práce autor stručně popisuje problematiku středověkých obléhacích strojů. Rešeršní část práce 
hodnotím jako velmi kvalitní.  
V kapitole 4.3. jsou uvedeny předpoklady pro sestavení pohybových rovnic. Autor zde zapomíná na důležitý 
předpoklad, a sice, že rám a rameno trebuchetu uvažuje dokonale tuhé. Na Obrázku 1 (strana 31 – autor zde 
nelogicky nepokračuje v zavedené řadě číslování obrázků) je uvedeno kinematické schéma pro sestavení 
pohybových rovnic. Z tohoto obrázku, bez znalosti předchozích souvislostí, není zcela jasné, jak mechanismus 
funguje, chybí zejména zavedení kloubové vazby. Zároveň se lze z takto sestaveného schématu domnívat, že 
autor bude řešit i vazbu mezi ramenem a rámem (přenos reakcí do ložiska – odstředivé síly apod.). Autor 
rozděluje správně pohyb do tří fází. Chybějící kinematická schémata včetně silových rozborů zvlášť pro všechny 
fáze nepatrně snižují kvalitu práce, obzvláště v této stěžejní kapitole, kde by značně ulehčily orientaci 
v sestavených rovnicích. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 

Práce je psaná velmi srozumitelně a čtivě, kapitoly jsou řazeny logicky a navazují na sebe. Rozsah práce je 
dostatečný. Jazyková úroveň je dobrá, v práci se nachází pouze několik pravopisných chyb a překlepů, např. 
kapitola 2.3.3.1 třetí řádek chybně skloňované slovo „čep“ nebo v kapitole 3.2 v předposledním řádku 
vynechání mezery mezi slovy „jednotek a spojení“, apod. 
Z formálního hlediska mám výtku k již zmíněnému číslování obrázků a vynechání obrázku na str. 31.  
Dále, v seznamu použitých zkratek a symbolů nejsou uvedeny např. T a V (kinetická a potenciální energie), 
použité při sestavování pohybových rovnic. Autor v seznamu na konci práce dále označuje normálovou i třecí 
sílu symbolem N, což je matoucí. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 

Použité zdroje jsou uvedeny na konci práce. V kapitole 3.1.2 a 3.2.2 autor neuvádí, odkud byly čerpány hodnoty 
materiálových vlastností třešňového dřeva a oceli C45. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Otázky k obhajobě: 

1. Dokázal byste nakreslit správné kinematické schéma včetně silových účinků zvlášť pro každou fázi výpočtu 
pro sestavení pohybových rovnic? 

 
2. V kinematickém schématu na Obrázku 1 (str. 31) je projektilu přiřazen průměr dp a lano délky l3 je 

uchyceno v jeho středu, nemělo by tedy v rovnici (5) při výpočtu výšky H (pakliže výška H je počítána od 
země) být uvažováno i s rozměrem ½*dp, případně v předpokladech v kapitole 4.3 řečeno, že pro fázi 1 a 2 
je projektil uvažován pouze jako hmotný bod?  
 

3. V kapitole 6.2 jsou ložiska kontrolována staticky v poloze svislého ramena. Dokážete určit zatížení ložisek 
během fáze 2? 
 

4. V kapitolách 3.1.2 a 3.2.2 uvažujete konkrétní rozměry trebuchetu. Z čeho tyto rozměry vycházejí? 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 

 

 
 
V Praze, dne 11.5.2016 ....................................... 

Ing. Jan HOIDEKR 
oponent práce 

 
 
 


