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Hlediska hodnocení BP A B C D E F 

Splnění požadavků a cílů X      

Odborná úroveň práce X      

Možnosti aplikace X      

Využití znalostí získané studiem X      

Iniciativa při řešení problémů X      

Plánovitost při zpracování X      

Samostatnost při zpracování BP X      

Uspořádání a úprava BP   X    

Slovní hodnocení práce: 

Student Stanislav Kyselo vypracoval bakalářskou práci na téma „Konstrukční návrh 

vysokokapacitní loupačky semen olejnin“.  

Práce je zpracovaná na 57 stranách a je rozdělena do tří hlavních celků. V první části 

autor stručně seznamuje s tématikou loupání semen olejnin, provádí rešeršní činnost a 

porovnává jednotlivé konstrukce obdobných loupacích strojů dostupné v současné době 

na trhu. V druhé části provádí návrhové a kontrolní výpočty a v části třetí představuje 

navrženou konstrukci loupacího stroje. 

Z odborného hlediska oceňuji zejména úroveň konstrukčních detailů, do které je návrh 

loupacího stroje rozpracován a kladně hodnotím i to, jak se student vypořádal se 

skloubením několika mechanismů do jednoho kompaktního celku. Při návrhu bylo 

myšleno i na design stroje, ten je navržen tak aby vzhledově zapadal do portfolia strojů a 

zařízení nabízených firmou Farmet a.s., v jejíž spolupráci práce probíhala. 

V práci je provedena řada návrhových a kontrolních výpočtů, ve kterých student 

prokazuje schopnost správné aplikace znalostí nabytých v bakalářském studiu. 

Při řešení práce byl student aktivní a samostatný, průběh práce pravidelně konzultoval 

a sám navrhoval řešení vzniklých problémů. 

Ve zpracování textu bakalářské práce shledávám drobné nedostatky, v práci se nachází 

malé množství gramatických i typografických chyb. Text by mohl být zejména ve 

výpočtové části doplněn více názornými obrázky. I přes tyto nedostatky bakalářskou práci 

doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A (výborně). 

 
Doporučení práce k obhajobě:  ANO  

Navrhovaná výsledná klasifikace BP:  A - výborně  

 
V Praze, dne 14. 6. 2022 

....................................... 
Ing. Jan HOIDEKR, Ph.D. 
vedoucí závěrečné práce 

 


