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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): 

Zadání práce odpovídá svou odborností požadavkům, které jsou na BP kladeny. 

Náročnost zadání lze považovat svým rozsahem za vysoké. Zvolené téma je aktuální a 

úzce spojeno s praxí. 

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

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

V práci je velice podrobně provedena rešerše, která se týká mazání velkostrojů. Pro 

podrobný popis je použito konkrétní kolesové rýpadlo. Rešerše se prolíná celou prací 

a je těžké oddělit vlastní tvorbu. Vstupní hodnoty pro výpočty se v práci objevují bez 

komentáře a struktura výpočtů není jasná, nelze ověřit správnost postupu a 

kontrolovat výsledky. Práce v této podobě nemá další využití. 

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): 

Původnost práce lze těžko posoudit. V práci student nedodržuje zásady pro citace. 

Celá práce je spíše rešerší, která je ilustračně doplněna o neucelené výpočty. Práce je 

nepřehledná a pro čtenáře velice náročná. 

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): 



 2 

Práce nedodržuje zásady pro vypracování bakalářské práce. Příkladem je řádkování, 

velikost písma, číslování, uspořádání, popis tabulek, literatura není dle norem.  

Student používá příliš dlouhá souvětí (také v rozporu se zásadami).  Grafické 

zpracování je na dobré úrovni. Řada obrázků je špatně čitelná. Anotace jen okrajově 

souvisí se zadáním a vlastním řešením práce. Čtyřřádkové souvětí v anotaci nedává 

přesný smysl. Číslování obsahu bakalářské práce není dle zásad a nedává logiku 

(např. kapitola tři se v práci objevuje třikrát – strana 2, 7 a 45). Nadpis obsahu je v 

textovém znění „ obsah diplomové práce“ přičemž se jedná o BP. Orientace v 

seznamu je obtížná. V závěru není shrnutí dosažených výsledků, pouze pokračování 

rešerše na téma plastická maziva. K výkresové dokumentaci:  

Dle mého názoru se u většiny výkresů nejedná o vlastní duševní tvorbu studenta, ale 

pouze o překreslení skutečného stavu nebo využití již existujících modelů nebo 

výkresů.  Příkladem je výkres centrálních mazacích míst.  

Ve výkresové dokumentaci chybí výrobní výkres rozvodové kostky viz. bod 4 

v zadání. 

Chyby v dokumentaci: 

v sestavách chybí hmotnosti, připojovací a funkční rozměry, velikost pozic není dle 

zásad technického kreslení. 

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

nezbytný bod posudku): 

K bodu 2 v zadání: Můžete specifikovat, v čem přesně spočívá Váš vlastní 

konstrukční návrh a v čem se liší od realizovaného provedení na rypadle, které je v 

práci popisováno? 

K bodu 3 v zadání: Kde v práci je vypočítán respektive dopočítán výkon pohonu? 

Kapitola s tímto názvem obsahuje pouze výpočet ztrát, odporů a poté náhle končí. 

Jaký je výsledný výkon? 

K bodu 4 v zadání: Na základě jakých podkladů jste nakreslil tento výkres?  

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

V práci je pěkně zpracován popis konkrétního mazacího obvodu velkostroje a je zde 

nastíněn jeho návrh. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V Ostravě dne 5.6.2012 
  

  
podpis oponenta práce 

 

 


