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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh transportního prvku pro dopravník na výkovky  

Jméno autora: Vojtěch Čejka 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: 12113 
Vedoucí práce: František Lopot 
Pracoviště vedoucího práce: 12113 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autor přinesl zadavateli práce důležité informace o problematice přepravy výkovků na výrobních linkách, které doplnily a 
rozšířily zadavatelovo know-how a umožňují jeho efektivnější působení v dané oblasti. Autor práce se dále rozhodným 
způsobem podílel na konstrukci kompletního dopravníku, pro který měl dle zadání navrhnout pouze vhodný a dostatečně 
dimenzovaný transportní prvek. 

 

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. 

Cíle byly splněny. Výstupy práce vyústili v dokončení konstrukce kompletního dopravníku určeného k dodání zákazníkovi 
zadavatele. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor má schopnost nalézat jednoduchá a přitom robustní a tedy „chytrá“ konstrukční řešení a tyto řádně odůvodnit. Dále 
je schopen vést diskusi a odargumentovat své postoje. Považuji proto za evidentní, že je schopen samostatné tvůrčí práce.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor splnil zadání své práce, přinesl dostatečně silné argumenty pro své řešení a přesvědčil tak nejen mě, ale i zadavatele 
tématu o své odbornosti, která v otázce konstruktérských dovedností jednoznačně přesahuje očekávání od studenta 
bakalářského programu bez předchozí praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Gramatická i slohová úroveň práce je zcela odpovídající požadavkům kladeným na texty tohoto typu. 

 

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 zvyklostmi a normami. 
Práce s informačními zdroji a jejich citování v textu práce je na obvyklé úrovni. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Autor práce mě přesvědčil především jako konstruktér o svých kvalitách a schopnosti nalézat efektivní řešení 
s uvažováním všech známých „okrajových podmínek“, u kterých je schopen odpovídajícím způsobem vyhodnotit 
jejich faktický význam pro řešenou věc. Svoje postoje a přístupy je pak schopen podpořit dostatečně silnou 
a věcnou argumentací, kterou dokáže písemně formulovat na potřebné úrovni obsahové, významové i gramatické.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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