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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): 

V práci se diplomant zabývá konstrukčním řešením nádstavby malotraktoru 

VIKING v podobě sněhové stavitelné radlice. V rámci práce autor zpracoval 

přehlednou rešerši dané problematiky, provedl řadu variant možného řešení a vybral 

po konzultaci tu nejvhdonější. Dále provedl zákaldní výpočty a zpracoval výkresovou 

dokumentaci. Téma je aktuální a vychází z požadavků firmy EVEKTOR, spol. s.r.o. 

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

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

Práce je přehledná, obsahuje potřebné výpočty a obrázky. Postup výpočtu je 

srozumitelný. Kladně hodnotím fakt, že diplomant vytvořil v rámci řešení úkolu 

několik variant a z nich pak vybral tu nejvhodnější, kterou dále rozvinul a propočítal. 

Ta je dále rozpracována technickými výkresy v požadovaném objemu. Výstupem je 

pak technické řešení, které je použitelné v praxi a připravuje se na výrobu. 

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, využívání konzultací apod.): 

Student dané téma řešil samostatně s využitím konzultací ve firmě a s vedoucím 

závěrečné práce. Přístup k práci byl velice zodpovědný. 

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): 
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Grafická stránka práce je na vysoké úrovni, avšak některé detaily nejsou příliš 

zřejmé a to obzvlášť u obrázků, které na zmíněné detaily poukazují (např.: obr. 5.5; 

6.2; 6.5 a další). Vadí mi rovněž, že výpočty jednoduchých elementárních částí 

z apomocí software nejsou doplněny vlastními propočty, alespoň pro kontrolu 

správnosti výpočtů daným software a také pro prokázání dovednosti v oblasti 

analytických pevnostních výpočtů.  

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

nezbytný bod posudku): 

str. 23, tab. 3 - součinitel tření - o jaké materiály se jedná 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě a proč): 

Práce je přehledná a úplná a dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech 

a schopnostech studenta.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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