
 ČVUT v Praze OPONENTSKÝ POSUDEK Ústav konstruování  

 Fakulta strojní ZÁVĚREČNÉ PRÁCE a částí strojů  

1/2 

 

  

OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh extruderu na plastový recyklát 
Autor práce: Radim HOLEČEK 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Jaroslav Křička, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 

Zde stručně okomentujte odbornou i formální náročnost tématu závěrečné práce. Stručně můžete uvést i to, o 
čem práce pojednává. 
 Cílem práce je provést konstrukční návrh extruderu pro plastový recyklát. Téma práce hodnotím jako 
náročnější. Návrh zařízení pro dosažení požadovaných vlastností konečného produktu – filamentu, při 
kontinuálním zpracování odpadu, který prochází různými fázemi postupné přeměny, není jednoduchou 
záležitostí.  

 

Splnění zadání splněno 

Zde posuďte náročnost řešení práce a uveďte, zda předložená práce odpovídá zadání, případně ve kterých 
směrech zadání nesplňuje nebo naopak překračuje. 
Všechny body zadání byly splněny. 

 

Zvolený postup řešení správný 

Zde uveďte, zda je v závěrečné práci použit správný postup řešení, zda je použita vhodná metodika, nebo zda je 
použit např. zcela nový přístup k řešení zadané problematiky. 
Pro řešení zvolil student správný postup a v práci jej komentoval. 

 

Odborná úroveň – Rozbor práce A - výborně 

Zhodnoťte dosažené výsledky a případně úroveň a funkčnost technického nebo programového řešení. Uveďte 
připomínky k práci. Uveďte, zda jde o práci kompilačního charakteru (sestavená z již existujících částí bez vlastní 
invence), práci rozšiřující již publikované výsledky nebo o práci přinášející zcela nové poznatky, případně možnost 
využití výsledků práce v praxi. 
Odborná úroveň práce je na dobré úrovni. Při jejím řešení student uplatnil získané znalosti z teoretických 
předmětů. Další podklady a znalosti bylo nutné získat studiem literatury vztahující se k problematice zpracování 
plastů. Práce obsahuje množství výpočtů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 

Zde posuďte logickou strukturu kapitol, rozsahy a návaznosti jednotlivých částí, (poměr teoretického úvodu, 
rozboru zadání a prezentace vlastního řešení); zhodnoťte rovněž jazykovou stránku, úpravu práce a úroveň 
případné výkresové dokumentace. 
Formální a jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. 

 
 
 



 ČVUT v Praze OPONENTSKÝ POSUDEK Ústav konstruování  

 Fakulta strojní ZÁVĚREČNÉ PRÁCE a částí strojů  

2/2 

 

  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 

Zhodnoťte výběr studijních pramenů a jejich vztah k zadání a tématu práce. Posuďte, zda jsou převzaté prvky 
(zdroje) řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah. Napište, zda jsou použité zdroje vhodně označeny. 
Student použil dostatečné množství zdrojů. V práci nebyla porušena citační etika. 

 

Další komentáře a hodnocení 

Zde můžete uvést vše to, co se do položek výše nevešlo. Můžete pochválit, či naopak. 
Úroveň dosažených výsledků práce je v souladu se zadáním a s požadavky na bakalářské práce. 

 
 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Zde uveďte závěrečné shrnutí, vystihující vypracovanou závěrečnou práci. V podstatě to může být v kostce to, co 
jste uvedli již dříve. Pokud bude vypracovaný posudek rozsáhlý a tajemník komise SZZ to uzná za vhodné, pak může 
být u obhajoby čten právě jen tento odstavec s celkovým zhodnocením. 
 
Student v bakalářské práci provedl konstrukční návrh extruderu na plastový recyklát. Práce vychází z úvodní rešeršní 
části, na kterou navazuje část praktická. V praktické části jsou detailně popsány jednotlivé konstrukční prvky a jsou 
provedeny nezbytné výpočty. Součástí práce je i výkresová dokumentace zobrazující provedený konstrukční návrh. 
Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti, stanovené cíle byly splněny. 
 
Otázky k obhajobě: 
--------- 
 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 

 

 
 
V Praze, dne 19.8.2021 ....................................... 

Ing. Jaroslav Křička, Ph.D. 
oponent práce 

 
 
 


