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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Problematika řešení DP je vymezena dostatečně jasně, téma je aktuální, návaznost na 

praxi nesporná, náročnost zadání odpovídá nárokům na DP. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

K hlavním výsledkům DP patří především následující části: 

- Komplexní posouzení současného technického a právního stavu výrobku 

- Komplexní marketingová analýza  

- Příprava pomínek pro zahájení výroby vybraného produktu 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

DP je vzhledem k řešenému tématu převážně původní, teoretická a praktická část BP 

jsou vzájemně vyvážené, praktické části DP jsou převážně dílem studenta. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

V rámci řešení DP byly dodrženy všechny potřebné standardy, DP obsahuje 

minimum překlepů nebo gramatických chyb.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 
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- Na základě jakých kritérií jste stanovil čas potřebný na úpravu stroje dle norem 

(předpokládám ČSN EN 12312), uvedený v tabulce č. 5.3 na str. 73? 

- Jaký máte osobní cíl v podílu na evropském trhu s uvedeným výrobkem v horizontu 

5-ti let ? 

- jakou předpokládáte základní konkurenční výhodu vašeho výrobku oproti 

stávajícím výrobkům na trhu (výrobci z USA a SRN)? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Způsob zpracování a výsledky BP  svědčí o výborných odborných znalostech studenta 

ve zpracovávané oblasti, výsledky ukazují na velkou vnitřní motivaci studenta pro 

využití nabytých poznatků a zkušeností v praxi.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 30.05. 2016 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


