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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ergonomická racionalizace pracoviště 
Jméno autora: Kateřina Hápová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav řízení a ekonomiky podniku 
Oponent práce: Ing.Václav Martinovský,CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Ten Cate Geosyntetics 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
.Zadání práce je standardní v rámci témat, která katedra vypisuje. Ale výběr a hodnocení racionalizace pracoviště ve firmě, 
která má 3 stálé zaměstnance je svým způsobem unikátní. Ale i malá firma řeší stávající pracovní prostředí s cílem o určitou 
změnu a event. časové úspory.  
 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Podrobné teoretické vymezení je základem pro analýzu pracovních podmínek při výrobě. Firma disponuje 2 stroji CNC, 
vrtačkou a ohýbačkou, a tím se řadí spíše k malovýrobě spolu se zprostředkováním dalších prací dle přání zákazníků. Výroba 
je kompletována na pracovišti, které si autorka vybrala jako místo, kde vidí možnost vylepšení pracovniho prostředí a dále se 
zaměřuje na konkrétní výrobky, které lze vylepšit jak z pohledu technologie výroby, tak z hlediska použití zákazníky. 

 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolené návrhy a řešení přispěly ke snížení pracnosti při kompletaci výrobků a zvýšil se pracovní komfort. Podle vyjádření 
došlo k úspoře materiálu a času. Výsledkem je snížení nákladů, při zanedbatelné ceně navržených řešení. 
 

 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autorka použila obrazovou dokumentaci, která dává pohled na konkrétní výrobní program. V závěru dochází k  přesvědčení, 
že i malá firma je schopna najít řešení, která jsou  použitelná pro rozvoj firmy. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována kvalitně, kapitoly jsou provázány a vyváženy. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
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zvyklostmi a normami. 
Autorka použila všechny dostupné zdroje, ke kterým měla ve firmě přístup. 
 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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