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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): 

Student ve své bakalářské práci řešil návrh výtahové šachty umístěné vně budovy. 

V současnosti se zvyšuje četnost staveb těchto typů vně umístěných výtahových 

konstrukcí a v konkurenčním prostředí rostou nároky nejen na jejich funkčnost, ale 

také na design. Design této šachty byl základním předmětem této práce, avšak za 

využití standardních dostupných stavebních materiálů, které musí splňovat zároveň 

veškeré technické parametry, které byly v rámci práce rovněž v určité míře 

analyzovány. Celkový charakter této práce odpovídá nárokům bakalářské práce. 

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

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

Bakalářská práce obsahuje v úvodní části poměrně detailní rešerši typů a 

problematiky různých konstrukcí výtahových šachet. Na tuto problematiku navazuje 

volnými ideovými designérskými návrhy a jejich vyhodnocování. Následné vybrané 

řešení bylo rozpracováno v oblastech technického řešení a zejména také v oblasti 

vizualizace. Uvedený postup byl volen vzhledem k charakteru specializace studia, 

kterým je "průmyslový design" a také na základě požadavku kooperující společnosti 

z praxe. Již definovaný požadavek z praxe svědčí o možnostech praktického využití 

řešeného tématu. Z hlediska technických výpočtů práce obsahuje pouze základní 

statický výpočet konstrukce. 

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): 
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Téma této bakalářské práce vzniklo na podnět komerční společnosti, kterou znám. 

Mohu tedy posoudit, že obsahem práce je specifické řešení konkrétního požadavku. 

Student ve své práci předvedl své schopnosti realizovat designérské řešení na základě 

reálného požadavku. 

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): 

Bakalářská práce splňuje definované platné zásady pro její vypracování. Mám jen 

připomínku k použitým internetovým odkazům na straně 39 (již nečíslované straně), 

že pro jejich uvádění existuje předpis, zahrnující časové označení existence webových 

stránek. Tento předpis zde přesně dodržen není. Přílohy obsahují 2 výkresy 

konstrukce výtahové šachty a závitové tyče. 

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

nezbytný bod posudku): 

Konstrukce výtahové šachty obsahuje často opakující se shodné celky pro jednotlivá 

patra. Zvažoval jste o nějakém modulárním řešení umožňujícím rychlou tvorbu 

vizualizace pro speciální zákazníkem stanovené parametry? 

Je Váš návrh oválného tvaru úchytu již vyhodnocen odborníky z praxe jako zcela 

použitelný?  

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student ve své bakalářské práci předvedl své tvůrčí schopnosti v oblasti 

průmyslového designu. Práci tedy doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 30.5.2011 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


