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Posudek oponenta bakalářskou práce 

 

 
na p.: ............................................................... Jakub Steklý..................................................., 

(jméno studenta) 

 

který vypracoval bakalářskou práci na téma: Model mostového jeřábu 

(název práce) 

 Zadání na bakalářskou práci bylo dostatečně náročné jak po časové, tak i 

odborné stránce. Student měl navrhnout a zhotovit model mostového jeřábu, včetně 

mechanické konstrukce i řídicí části.  

 Student zadání splnil úspěšně, řešení jednotlivých částí zadání byly popsány 

v následujících bodech. Literární rešerše samotného řízení reálného mostového jeřábu 

je popsán v kapitole 2. Tady student popsal možné konstrukční řešení mostového 

jeřábu, dále jaké pohony, senzory, řízení a ovládání mohou být použit.  

 V kapitolách 3, 4 a 5 se věnuje student návrhu samotného modelu mostového 

jeřábu. Kapitola 3 popisuje návrh konstrukce modelu, obsahuje rozvahu o způsobech 

vedení pojezdu a výpočty hmotností a momentů. Kapitola 4 následně popisuje výběr 

řídicích jednotek, pohonů a ovladačů. Kapitola 5 popisuje návrh konstrukčních prvků 

pro montování samotného modelu.  

 Kapitola 6 popisuje konkrétní jednotlivé součástky modelu, od konstrukce, 

přes výkonové stupně až k zobrazovací jednotce. Samotný řídicí systém je popsán 

v kapitole 4. Bylo vhodné přidat popis konkrétního řídicího systému do této kapitoly, 

když se tady popisuje celá realizace modelu.  

 Programování řídicího systému je popsán v kapitole 7, kde najdeme i stručný 

popis programovacího prostředí. Najdeme tady blokový diagram průběhu programu, a 

jeho popis. Student porozuměl přednostem uživatelských funkčních bloků a úspěšně 

je implementoval do programu. Rovněž pochopil a implementoval řízení krokových 

motorů s daným automatem. Student úspěšně vytvořil aplikaci pro displej 

s omezením, že při manuálním ovládání z displeje je možné zvolit jenom jednu 

rychlost posunu. Při použití dalšího tlačítka pro druhou rychlost a parametru visibility 

na zobrazení objektů - tlačítka by se dala realizovat podobná funkce jako s fyzickým 

ovladačem.  

 Poslední kapitolou práce je závěr, kde student shrnul výsledky své práce.  

 Dle mého posouzení student zadání práce splnil, provedl rešerši o řízení 

mostového jeřábu (bod 1. – splněno kapitolou 2). Následně navrhnul a realizoval 

samotný model (bod 2. – splněno kapitolou 3,4,5,6), realizoval řídicí algoritmus (bod 

3. – splněno kapitolou 7), funkčnost modelu ověřil a svou práci zhodnotil (bod 4. – 

splněno kapitolou 8). Bakalářská práce svědčí o bakalářských schopnostech autora.  



 

Otázky na studenta: 

1. V kapitole 7 jste uvedli, že se CCW používá na programování Safety PLC 

Guardmaster. Guardmaster CR30, programovatelný v CCW, je ovšem 

konfigurovatelné safety relé. Mohli byste prosím vysvětlit rozdíl mezi Safety 

PLC (napr. GuardLogix) a konfigurovatelné safety relé (Guardmaster CR30)? 

2. Které programovací jazyky podporuje prostředí CCW? 

 

 

 

 

 

Klasifikace : A 

 

 

V Trsticích dne: 3. 6. 2016          Ing. Peter Kacz, oponent 


