
 1 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra výrobních strojů a konstruování –  340 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

HODNOCENÍ  VEDOUCÍHO 

DIPLOMOVÉ  PRÁCE 
 

Autor závěrečné práce: Bc. Vladimír Procházka 

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Kubín, Ph.D. 

Studijní program: B2341 Strojírenství 

Studijní obor: 3909T001 Konstrukční a procesní inženýrství 

Akademický rok: 2011/2012 

Název tématu: Konstrukční návrh briketovacího lisu 

 

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

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

Zadání diplomové práce vzešlo z vlastní potřeby diplomanta, který se rozhodl vyrobit 

si pro domácí a částečně komerční účely vlastní briketovací lis na dřevěné piliny. 

Úkolem bylo navrhnout konstrukční návrh briketovacího lisu na zpracování pilin a 

hoblin. Práce charakterem a zadáním splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci. 

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

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

Správnost výpočtů a praktické využití je dokázáno fungujícím prototypem, který byl 

na základě této práce vyroben a otestován.  

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

Vlastní motivace vedla diplomanta k zvýšenému zájmu o detailní a funkční 

zpracování práce. Diplomant práci řešil samostatně. 

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): 

K formálním nedostatkům nemám připomínky. Negativně hodnotím pouze slabší 

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

nezbytný bod posudku): 

Veškeré dotazy a připomínky diplomant zapracoval do práce již v průběhu řešení, 

proto má otázka bude spíš směřovat k vlastní úvaze. Kde vidíte možné finanční 

úspory v případě opakované realizace? 

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

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

Při řešení práce diplomant prokázal své schopnosti, zkušenosti a velkou samostatnost 

při řešení technických problémů.   

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 8.6.2012 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


