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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): 

Předložená práce řeší problematiku návrhu korečku kolesového rýpadla. Práce je 

aktuální předevší proto, že jeho řešení může být použité v praxi. Pokud se týče 

náročnosti zadáné práce jak po stránce odborné tak časové, jedná se o práci velmi 

náročnou.      

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

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

Dosažné výsledky a to od analýzy procesu rozpojování přes přehled kolesových 

rýpadel včeetně koles a korečků a vlasního konstrukčního řešení korečku včetně 

výpočtů jsou velmi dobré a jsou rovněž použitelné v praxi a to především pro  

zkrácení doby výměny zubů.  

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

Přístup studenta k vlastnímu řešení byl velmi dobrý. Plně využíval možnosti 

konzultací a to i s dalšími odborníky v oboru.  

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): 

Po formální stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovní. Také po stránce 

grafického zprácování je práce na velmi vysoké úrovní. 
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Jaké legující prvky jsou použity při výrobě ocelí vhodných pro výrobu zubů korečku. 

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

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

Zpracováná bakalářská práce svědčí o velmi dobrých znalostech i praktických 

zkušenostech studenta. Práce je po všech stránkách na velmi dobré úrovni. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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