
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko geologická

katedra: 542 akademický rok: 2011/2012

jméno oponenta: doc.lng. F. Helebrant, CSc.

HODNOCE1~Í DIPLOMOVÉ PRÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce: Humanizace pracovního prostředí kabiny řidiče kolesového
rypadla.

Jméno a příjmení diplomanta (-ky) : Bc. Jaroslav Podlaha

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce dle mého názoru věcně překračuje překračuje zadání, i když na první

pohled není objemově rozsáhlá.

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých
částí práce, případně jejich úplnosti?
Členění a věcná náplň jednotlivých kapitol jednoznačně je postavena ke splnění zadání.

3. Základní zhodnocení diplomové práce:
Na první pohled musím hodnotit předloženou diplomovou práci jako výbornou. Nemám

problém napsat, že svým věcným naplněním by byla obhajite1ná i na strojních fakultách.
Kdybych měl napsat připomínky, tak bych konstatoval, nemám žádných připomínek
nepřípustných, vážnějších a ani vážných, pouze připomínky formálního charakteru.
Z celé práce je patmo, že diplomant pracuje v daném oboru, že se na pracích aktivně podílel,
že má dostatek podkladů, že je schopen s těmito podklady pracovat a vytvořit samostatné
závěry. Kladně hodnotím i provedenou realizaci.



4. Jiné poznatky, kritické připomínky:
Jak už byla zmínka mám řadu připomínek formálního charakteru, např. zbytečné volné

prostory na stránkách, drobné překlepy, citace odkazů v textu a u obrázků, citace použité
literatury, apod., což mě vede k názoru, že při závěrečném zpracování byl neúměrný spěch.
Doporučuji při obhajobě položit následující otázky:
1. Objasněte podstatu rezonačního problému ajeho odstranění?
2. Co by jste řekl ke vztahu člověk - vibrace?

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?
Nevím, zda dané řešení závěsu kabiny řidiče bylo patentováno či je v řízení, ale mě osobně

není podobné řešení známo, proto jej považuji za velmi originální.

6. Jakáje charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Mimo již uvedených nedostaků v její citaci, jí považuji za dostatečnou, i když na první

pohled by mohlo strojařům cosi z dynamiky, ale jsme na HGF.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):
Opět již uvedené, zbytečně volné prostory, překlepy, některé formulace apod., které

nikterak nesnižují úroveň předložené diplomové práce.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?
V dalších provozních aplokacích na těžebních velkostrojích.

9. Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)
výborně

Dne 25.5.2012

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze.


