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oponentní posudek baka!ářské práce
Jménostudenta:Martin rÁna
oponent bakalářsképráce:Ing. Tomáš GÓRNER, Ph.D.
PředloŽená bakalářská práce s názvem: ,,[Ýávrhy a vizualizuce regeneračních cviků pro
pracoviště, se skládá ze ětyŤkapitol na 38 stránkách'
montúžní
Autor v úvodupředloŽené práce seznamuje s nutností chápáni zmén stylu práce, která se v
mnoha výrobníchpodnicích bohuželmění na monotonní.To si žáďá i svoje opatření.Jedním
z těchto opatření mohou být i regeneračnícviky pro pracovníky montáže, jejichž návrh a
vizua|izace j sou hl avním cílem předloženébakalařsképráce.
Řešená úloha svým zadáním frekventuje problematiku ergonomie i poŽadavky doby a je tím
pádem aktuální' Dnešnídoba se vyznačujepoklesem nemocí zpovoláni v celkovémpočtu,
avšak růstem monotonie práce ve Vynucených pracovních polohách se zvyšuje počet
pracovníkůohroŽenýchrizikem vzniku nemoci z povolání.
Řešená úloha se vzhledem ke dlouhodobémuřešeníproblematiky ergonomie na katedře
průmyslovéhoinženýrstvía managementunemusíjevit jako náročná,avšakjejí náročnost
spočíváv nutnostinastudovánívelmi rozsáhléproblematiky.Toto autor prokázal a práce svojí
strukturou dokazuje pochopeníproblematiky.
Předložená bakalářská práce svým rozsahem i zptacováním odpovídá předepsanéformě a
nedostatky práce nevykazuje ani její formální a graťrckézpracování,stejnějako dokumentace.
Autor na začátkubakalářsképráce stanovil hlavnícíl (navrhnout a vizua|uovat regenerační
cviky pro montážnípracoviště)' který zcela naplnil.
Návrhy a vizualtzace regeneračníchcviků, navržených autorem, vycházi z komplexního
zkoumání stavu problematiky v rámci montážních pracovišť v podnicích. Návrhy
regeneračníchcviků jsou vývořeny pro předem vytipované činnosti, které odpovídají
příčinámnemocí zpovo|ání' Pro stanovenívýskytu nemocí z povolání a jejich příčinvyužI|
autor dlouhodobých relevantníchstatistik Státníhozdravotníhoústavuv Praze.
Kvizualizaci jednotlivých cviků autor vhodně vyuŽil figurantku, kdy toto zpracovéni je
realitě blíže,neŽ případnékreslenéobrázky. Vhodně bylo zvoleno i její oblečení,kterébude
opět kladně p sycho1ogicky vnímáno pracovníky montážníchpracovi št'.
Jako nedostatky práce lze oznaěít fakt, že chybí alespoň náznak doporučeník implementaci
regeneračníchcviků v praxi, nebo celkově doporučenína další řešení problematiky v
budoucnu. Tato faktajsou i důvodempro doplňujícíotázky na autora.
PředloŽená práce má reálné výstupy, kteréjsou aplikovatelnév praxi a je možnév tomto
tématudále pokračovata rozvijet ho například v souvislosti s trendem tvorby ergonomických
programův podnicích.
Autor výsledkem předloŽené práce prokázal systémovémyšlení a schopnost propojení
souvislostí do širšíchcelků' na jejíchžzě:kladě vývořil návrhy řešení s vizua|izací jejich
aplikace, d|e zaďáni práce.
Celkově autor bakalářské práce naplnil její výyčené cíle, a proto hodnotím předloženou
bakalářskou práci klasifikačnímstupněmvelmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.
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Doplňujícíotárz,|ryz
l. Ve třetí a čtwtékapitole uvádíteregenerační
cviky a jejich viz,nlizaci pro jednotlivé
svalové skupiny a pracovní činnosti.Jsou t5rtocviky a jejich provedeníVaším
praktickým výsfupempráce, nebo jste utřídil a propojil cviky, kteréjste na|ez|na
zžkJadé
rešeršní
činnosti?

2. Jahýmzpůsobembyste provedl vizualizaci regeneračních
cvikův praxi a jak byste si
představovďj ejich implementaci?

3 . Jak byste navrhl alespoň hrubý nástin postup dalšího řešení problematiky
regeneračních
cvikůa jejich vizua|izacedo budoucnav rámci dalšíhorozvojetématu?

Nawhovaná ýsledná klasifikace (nehodícíšlvtněte)
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