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Hodnocení bakalářské práce studenta ondřeje Lukucze
Bakalařská ptáce pana ondřeje Lukucze s názvem : Ergonomická studie pracovních ěinností
z hlediska raciona|izace práce, hodnotím zpozice vedoucí tétopráce vysoce kladně. Jak dokazuje
předchozí formulař, ve všech sedmi hodnocených ukazatelích, uvedená práce splňuje předpoklad
úspěšnéhozvláďnutí bakalářského studia na Fakultě strojní v Plzni. Práce je prukazným a
objektivním dokumentem' kteý poukazuje na fakt, že jmenovaný student ďokazal optimálním
způsobem využít studiem nabyté zkušenosti a poznatky při řešeníkonkrétníhoúkolu, tj. téma
zadáníbakalrířsképráce' ve vybranéstrojírenskéfirmě'
V pruběhu společnýchkonzultací taď zadaným tématempráce jsem studentamohla hodnotit jako
samostatného,spolehlivého a velice pracovitého.Předevšímpak s velkým rozhledem a zájmem o
technický obor, jakým je strojírenská technologie v širšímměřítku.Tato skuteěnost se odriíŽí
vúrovni zpracovátnícelé práce, zejménapak v aplikovatelnosti zadanéhotémavpraxi. Zaveďeti
inovačníhořešení ve výrobě, jmenovitě návrh přípravku pro kompletaci zábradelních výplní,
představuje pro danou firmu objektivní pozitivď qýsledky. Představuje vcelku jednoduchéúpravy
a změny stávajícíkonstrukčnídokumentace.Tím se nezatížíoddělení TPV. Ve výrobě však
ztamená obrovskou úsporu času, coŽ se vždy žádoucím efektem odrazí v ekonomických
ukazatelích a plánovrínídanéhovýrobního úseku. Student se ve svém řešenízaměřil i na oblast
ergonomie a pracovního komfortu při práci. Navrhované inovačnířešení nabízíodstranění tzv.
vícepráce, což doposud představovalo odsekávríni zarétžek,sloŽité proměřování, manipulaci
s polotovarem a další. Student tak prokátzal vysokou úroveň myšlení budoucího technika' pro
něhož práce nekončíjen odevzdáním konstrukčníhořešení, ale ďokáŽe se zamyslet í nad tzv.
humannístránkou celéhoúkolu čiprojektu.
Pan ondřej Lukuczje velice slušný a schopný student. Při společných konzultacích nad
bakalářskou prací se projevil jako ělověk s tvůrčímpotenciálem a vysokou rozumovou úrovní.
Přeji mu, coby vedoucí azároveň i konzultant tétopráce, mnoho úspěchuvprofesním i osobním
životě.
Doplňující oténka:Jakýzábrade|níchvýplní?
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