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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): 

Zadáním bakalářské práce je navrhnout soustruh na dřevo. Na základě průzkumu 

dané problematiky měl student navrhnou variantní konstrukční řešení a realizovat 

optimální variantu. Zadání tak splňuje požadavky jak po stránce odborné, tak po 

stránce časové.  

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

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

Výsledný model je plně funkčně řešen včetně příslušenství k soustruhu. V úvodu je 

zpracována rešerše na soustruhy na obrábění dřeva. Dále vlastní konstrukční řešení, 

které je doplněno kontrolními výpočty.  

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

Student měl při řešení práce aktivní přístup, navrhoval samostatně potřebné varianty  

a zapracovával doporučené úpravy. 

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): 

Formální nedostatky byly připomínkovány a zapracovány v průběhu konzultací. 

Nedostatkem práce jsou chybějící variantní řešení a samotná stručnost práce. 
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Čím si vysvětlujete nesouměrnost průběhu deformace  na obr. 3.6? 

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

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

Dosažené výsledky svědčí o odborných znalostech studenta a odpovídají požadavkům 

na bakalářský titul.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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