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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Konstrukce sportovního vozíku pro multipně postižené dětí   

Jméno autora: Kseniia Slabodeniuk 

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. 
V rámci práce byla provedena řada úkonů, které nebyly s ohledem na její přijatelný rozsah podrobněji komentovány, či 
zmíněny v textu, ale bez kterých by byl cíl práce jen těžko dosažitelný. Velice oceňuji důraz, který autorka kladla 
ergonomickému hledisku a její práci s postiženými dětmi, jejich rodiči a asistenty při hledání východisek v této věci. 

 

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 a výstupy práce byly akceptovány spolupracující společností jako zadavatelem tématu jako východiska 
pro stavbu prototypu a pro navazující vývoj produktu. 

 

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. 
Autorka má mimořádnou schopnost vnímání širších souvislostí, do kterých je její konstrukční činnost zasazena, a které je 
potřeba uvažovat. Pokládám proto za prokázané, že je schopna samostatné tvůrčí práce, kterou je navíc schopna provádět 
poměrně efektivně a své přístupy dostatečně a logicky zdůvodnit. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
K uvedenému hodnocení mě vede především schopnost a chuť autorky využít možnosti, které jí nabízí v současnosti 
dostupné prostředky pro konstruktérskou práci – zejména CAD softwarů – a schopnost a ochota uvažovat v širších 
souvislostech, které ovšem mají zásadní vliv na vlastnosti a podobu finálního produktu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text vykazuje řadu překlepů a gramatických i slohových nedostatků způsobených především faktem, že rodným jazykem 
autorky není čeština. Autorka mohla této otázce věnovat větší pozornost a zajistit korekturu textu rodilým mluvčím. 
Uvedená kritika však nijak nesnižuje informační úroveň textu, kterou považuji za zcela vyhovující typu a rozsahu práce. 

 

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. 
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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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Aby autorka mohla splnit vytyčení cíle, musela projít řadou souvisejících kroků a dílčích úkolů, které beze zbytku 
a samostatně zvládla. Při sepisování práce pak musela s ohledem na přiměřenost rozsahu práce pečlivě vybírat 
informace, které mají přímý vztah k tématu, aby text dostatečně popsal řešenou problematiku a přitom zůstal 
srozumitelný. I tuto část práce, které nejsou studenti bakalářského stupně běžně vystaveni, zvládla se ctí. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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