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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): 

Podnět pro vnik tématu diplomové práce vzešel ze soukromého sektoru.  Úkolem bylo 

navrhnout ruční hydraulickou pilu, která by rozšířila nabídku dnes vyráběných typů.  

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

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

Práce se může stát podkladem pro další vývoj hydraulické pily, která má požadované 

parametry. V práci je detailně řešen rám, který svou tuhostí a zároveň požadavkem 

na minimální hmotnost, je nejdůležitější komponentou. V prácí bylo počítáno několik 

variant a provedeno vyhodnocení.  

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

Student řešil vznikající úkoly 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): 

Kompletní vlastní návrh je nevhodně představen na konci práce. S ohledem na 

názvosloví a lepší čtivost měl být umístěn za kapitoly zabývající se rešerší dané 

problematiky. 

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

nezbytný bod posudku): 
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Na základě čeho byla zvolena vnější síla a proč tento test byl proveden (str.64)? 

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

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

Vytvořená diplomová práce svědčí o dobrých odborných znalostech  a doporučuji 

práci k obhajobě. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
 

  
  

V Ostravě dne 1.6.2011 
  

  
podpis vedoucího práce 

 

 


