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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): 

Řešené okruhy bakalářské práce jsou aktuální a zvolené téma práce rozpracovává 
konkrétních požadavků průmyslových podniků. 

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

Dosažené výsledky jsou korektní, volby jednotlivých komponent jsou odpovídající. 

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): 

Student ve své práci uvádí citace, které mohl lépe odkazovat, aby bylo zřejmé, která 
část odstavce je citací. 

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): 

Práce je zpracována přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Grafická úroveň 
je na velmi dobré úrovni. Řešení odpovídá současným bezpečnostním a provozním 
požadavkům. 

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

Vztahují se na Vámi navrhované zařízení požadavky zákona č. 22/1997 v platném 
znění a která nařízení vlády. 
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Jak prováděl student výběr jednotlivých komponent. 

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

Student splnil zadání práce. Rozsah zpracování potvrzuje schopnosti studenta 
aplikovat  znalosti získáné studiem do praxe. Student se v problematice řešené 
bakalářskou prací plně orientuje.  

 
Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
velmi dobře. 
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