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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): 

Téma práce je čistě konstrukční a splňuje veškeré náležitosti pro zadání bakalářské 

práce. Úkolem studenta bylo zpracovat konstrukční návrh samosvorných kleští, které 

budou sloužit pro transport sádrokartonových superbloků. Konstrukční návrh je 

doplněn kontrolními výpočty a experimentálním určením silového zatížení.  

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

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

Krátký úvod se nevztahuje k řešené problematice, případně jen okrajově. Druhá 

kapitola je věnovaná reklamně na firmu  vyrábějící bloky, které mají kleště 

transportovat. V třetí kapitole je velice stroze představen konstrukční návrh. Kladně 

hodnotím získávání potřebných vstupních hodnot prostřednictvím experimentu, 

který je popsán v kapitole čtvrté. Následující čtyři kapitoly lze sloučit do jedné. V této 

části práce se řeší kontrolní výpočty. Devátá kapitola dopňuje popis konstrukčního 

návrhu - její umístění je nevhodné.  

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): 

Konstrukční návrh lze pokládat za dílo studenta. Problematická je kapitola druhá, 

která je celá zkopírována ze stránek firmy Gypstrend, včetně vytučněných částí. 

Citace není řešena ani částečně. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Celá práce je nevhodně rozdělena do velkého množství kapitol. Ilustrační obrázky se 

bezdůvodně opakují nebo jsou velice podobné a pouze uměle natahují práci. Textově 

je práce velice strohá. Přesto, že výsledný konstrukční návrh je zdařilý působí práce 

odbytě. 

Výkresová dokumentace: 

Hlavní deska - nevhodně řešené drsnosti povrchu. 

Manipulační kleště - pozice jsou malé, nevhodně řešen řez A-A 

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

nezbytný bod posudku): 

V čem si liší nebo jaký přínos mají obrázky 5.3, 5.4 a 5.5 

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

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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