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Hlediska hodnocení BP A B C D E F 

Splnění požadavků a cílů X      

Odborná úroveň práce X      

Možnosti aplikace X      

Využití znalostí získané studiem X      

Iniciativa při řešení problémů X      

Plánovitost při zpracování  X     

Samostatnost při zpracování BP  X     

Uspořádání a úprava BP X      

Slovní hodnocení práce: 

Student Jan PRACHENSKÝ vypracoval bakalářskou práci na téma „NÁVRH 

LABORATORNÍ OPTICKÉ TŘÍDIČKY PRO TŘÍDĚNÍ SEMEN OLEJNIN“. 

Cílem práce je navrhnout konstrukci optické třídičky semen olejnin, kde oproti 

průmyslovým strojům je kladen důraz na velmi nízké výrobní náklady, které jsou 

vykoupeny časem pro zpracování daného vzorku. 

Práce má 37 stran, 37 obrázků a přílohou je technická výrobní dokumentace 

navrženého zařízení. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kde v první části student 

provádí rešerši průmyslových optických třídičů a popisuje základy barevných prostorů pro 

následné vyhodnocení obrazu využité při třídění. V části druhé poté detailně představuje 

svůj konstrukční návrh, provádí základní kontrolní pevnostní výpočty a navrhuje základní 

princip algoritmu pro vyhodnocení obrazu tříděného vzorku. 

Ve svém návrhu student prokazuje svůj konstrukční cit při skloubení množství 

základních mechanických pohybů do kompaktního celku. Schopnost využití znalostí 

získaných při studiu je vidět v kapitole kontrolních pevnostních výpočtů, kdy student 

správně analyzuje silové zatížení a uvádí, že vzhledem k jeho velikosti jsou výpočty 

uvedeny spíše pro úplnost práce. Student zároveň prokazuje schopnost tvorby výkresové 

dokumentace, na jejímž základě svůj konstrukční návrh fyzicky realizuje. 

Student v práci prokazuje rovněž výborné znalosti z oblasti elektrotechniky, navrhuje 

systém řízení a dochází i k fyzické realizaci zapojení jednotlivých pohonů do plně 

funkčního zařízení. 

Drobné výhrady mám pouze k plánovitosti a samostatnosti při psaní samotného textu 

práce, kdy pro dokončení byly nutné mnohé korekce vedoucího práce. To ovšem nemění 

nic na kvalitě a množství odvedené práce, proto práci hodnotím stupněm A – výborně. 
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