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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): 

Studen zvládl problematiku okruhu problémů v praxi,vystihl i aktuálnost a zejména 
návaznost na praxi , kterou podchytil nejen teorií , ale je vidět , že se setkal i se 
zkušenostmi lidí v praxi , což se odráží v některých podchycených názorech , byť i 
někdy zavádějících od lidí pracujících v tomto oboru a v této problematice. Ne vždy 
co je psáno je v praxi realizováno. Takže lze říci , že svým časovým nasazením musel 
zvládnout hodně času v praxi. Odborně skloubil teorií psanou a praxi v jeden celek 
současného poznání.Odkryl tak řadu problémů ještě ne zcela vyjasněných , ale pro 
budoucnost jejich nutnost ověřit a prokázat.       

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Předložená bakalařská práce vystihuje nejen seznámení se s podceňovaným místem 
pásového dopravníku,  ale i výpočty a návrhy vykazují  schopnost studenta se 
vypořádat se zadaným problémem. Projekční návrh je vyjádřením a shrnutím 
výsledků teorie předchozích řešení s důrazem na precisnost konstrukce a jejího 
použití, které nemusí být sice konečné,ale natartovalo větší zájem v praxi o toto místo 
pásového dopravníku.  

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): 

Takto celková práce poprvé shrnula v jeden celek problém z praxe velmi nebezpečný, 
ukazující i na podceňování vedoucích pracovníků u těchto technologických celků  
dopravování materiálů.Většina používá dopadová místa a jejich odprašnění tak , jak 
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bylo v daném prostředí zavedeno , neuvědomuje si nebezpečí a ani  vhodnost jiných 
možných řešení. Za dílo studenta bych pokládál přehlednost a celkový nádhled nad 
jednotlivými řešením prašných míst, včetně podchycení názorů jednotlivých výrobců 
,teorií  a stávajících řešení prašných míst, a vyústění v řešení zcela zvýšující účinnost 
odprašnění  z hlediska nové konstrukce .      

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): 

Tady bych  ohodnotil tuto práci přínosem pro další pokračování a rozvíjení daného 
tématu. Z hlediska provozních a bezpečnostních předpisů jsem neshledal žáden 
záporný pohled. Úprava a grafické přílohy odpovídají a vystihují zcela jasně 
problematiku. Samozřejmě , že se dá dále tato práce rozvíjet  , ale jako kostra dalších 
prací je velice výstižná.      

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

V čem vidí hlavní přednosti tohoto řešení z hlediska životnosti       

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Celkově bych tuto práci hodnotil velmi pozitivně ,  odborné znalosti  studenta ještě 
sice nezahrnují vše , ale s danou problematikou se seznámil dokonale a tudíž 
doporučuji uvedenou práci k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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