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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): 

Hlavním tématem bakalářské práce je konstrukční návrh navijáku pro přibližování a 

skládkování dřeva v lesních porostech. Zadání práce odpovídá požadovaným 

rozsahem kritériím na bakalářskou práci.   

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

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

Páce může být použita jako podklad pro další detailnější zpracování. Student vhodně 

využil všech dostupných informací a technického vybavení, které měl k dispozici.  

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): 

Úvodní kapitoly seznamují čtenáře s problematikou navijáků a jejich komponent. 

Jsou zde nastíněny možné varianty řešení. Vlastní konstrukční řešení je nápadité a 

podrobně prezentováno. Práce je srozumitelná a jednotlivé kapitoly na sebe vhodně 

navazují. Na škodu práce je velké členění kapitol a podkapitol (až 5 na jedné straně). 

Konstrukční část práce lze pokládat za vlastní autorovo dílo.      

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): 

Textová část: 
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1. Jednotlivé hlavní kapitoly nezačínají na nové straně (např. kapitola 3, 4), 

2. Texty v obrázcích jsou téměř nečitelné (např. obr. 7.1), 

3. Seznam použitého značení není dle zásad pro vypracování bakalářské práce.  

Výkresová část: 

Kladka 

 - jsou zde nevhodně zobrazeny malé sražení a zaoblení (s ohledem na zvolené 

měřítko). 

Sestava 

- velikost pozic není dle zásad technického kreslení. 

 

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

nezbytný bod posudku): 

Práce postrádá návrhy variant, má to být chápáno tak, že první, která Vás napadla 

byla realizována? Jaké by mohla být další variantní řešení? 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Student v bakalářské práci prokázal své konstrukční schopnosti. Práci doporučuji 

k obhajobě.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 01.06.2011 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


