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číslo Hlediska hodnocení BP 
A 

výborně 

B 

velmi 

dobře 

C 

dobře 

D 

uspoko-

jivě 

E 

dosta-

tečně 

F 

nedosta-

tečně 

1. Splnění požadavků a cílů       X     

2. Odborná úroveň práce       X     

3. Možnost aplikace         X   

4. 
Využití poznatků 

z literatury 
    X       

5. 
Uspořádání práce a 

formální úprava 
    X       

Poznámka: Hodnocení vyznačte X v příslušném políčku 

 

Dotazy a připomínky k práci
1
: 

Student ve své bakalářské práci provedl rozbor problematiky ergonomie 

s ohledem na různé oblasti včetně typů výrobních procesů a strojírenské výroby. 

V praktické části se věnoval současné výrobě rotorů ve firmě SOPO a po rozboru 

stávajícího stavu z pohledu ergonomických faktorů realizoval 2 varianty 

optimalizace pracoviště navíjení. 

Připomínky: 

V práci je bohužel z jazykového hlediska vyskytují chyby a nedostatky, které 

celkovou úroveň práce snižují. 

Teoretický rozbor a rešerše se často velmi odklání od tématu bakalářské práce. 

                                           
1
 v případě nedostatku místa použijte zadní stranu tohoto listu 

Klasifikace bakalářské práce : 

 A (výborně)  B (velmi dobře)  C (dobře) 

 D (uspokojivě)  E (dostatečně)  F (nedostatečně) 

 

 

V Praze dne: 31. 7. 2019   

   Ing. Vítězslav Rázek, CSc. 

Recenzent bakalářské práce 



Způsob popisu v některých částech nepovažuji pro tento typ práce na VŠ za 

vhodný (např. str. 15 "„    V kapitole ergonomie jsme si vysvětlili její základní 

problematiku   „).  

U některých částí práce není uveden odkaz na literární zdroj (např. Metody 

hodnocení zátěže) 

 

Dotazy: 

"Sklápění plexiskla pomocí elektromotoru"– Je řešena bezpečnost a čas 

sklápění a zdvihu? Plexisklo nemusí být sklápěno uchopením za držadlo, úchop lze 

snížit (závěsné držadlo, a zdvih s pružinou a tlumiči). 

"Do výpočtu tedy nezahrnu práci svářeče, stejně jako nákup přímočaré pily 

potřebné k utvoření díry do stolu. Ta je součástí pracoviště údržby.“ Jak by měla 

být provedena objektivnější kalkulace? 

"Stroj na navíjení drátu   85 000 Kč.(str. 42)“ Jak byla zjištěna stroje? 

Vysvětlete "ušetřený počet kusů" (str. 43) v kalkulaci návratnosti. 

Nehrozí při využití skluzu poškození navinutých jader? 

 


