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Bakalařská práce studenta ondřeje Lukucze na téma,,Ergonomická studie pracovních
činnostíz hlediska racionaIizace práce.. splňuje zadénív plném rozsahu. Práce je přehledně
ěleněna do 6 hlavních kapitol.
V první kapitole je popsana podstata raciona|izace práce, její jednotlivé metody a
obecný postup při racionalizačnímproj ektu.
Druhá kapitola je samostatněvěnována ergonomii pracoviště.Závěrem tétokapitoly je
popsána společnost,ve kÍeréjsou následně řešenaracionalizačnía ergonomická opatření.
Ve třetí kapitole je provedena ana|ýza souěasnéhostavu. Jsou zde popsána jednotlivá
pracoviště,jejich prostorové uspořádaní a problémy z hlediska bezpeěnosti práce a ochrany
zdraví'na těchto pracovištích. Student u většiny případů navrhl opatření, které tato rizika
snižujínebo eliminují. Zde bych pouze vytkl, že student konzultovď tuto problematiku pouze
se zaměstnanci, ale neřešil problémy z odkazem na předpisy bezpečnostipráce na pracovišti.
Dle přiloŽených obrázků jsou zde vidět v někteých případech porušeníbezpeěnosti práce.
Např. obr. č. 19 svďovací box, který je vytvořen z kovové palety' na které je dřevená
europaleta a na ní volně |ožená svďovací deska by u pracovníků inspektorátu bezpeěnosti
práce nevyhovova|. Závěr této kapitoly je podrobněji věnoviÍn pracovišti, kde se vyráhí
kovová zábrad|i. Na tomto pracovišti student provedl podrobnou ana|ýzu, včetně snímku
pracovního dne jednotlivce pro ziskáni vstupních hodnot pro následnou raciona|izaci tohoto
pracoviště.
Čtvrta kapitola se věnuje návrhu raciona|izačníchopatření. Je zde proveden návrh
svařovacího přípravku pro svďováni zábrad|ových ýplní. Výhodou tohoto přípravku je jeho
univerzálnost a rychlá přestavitelnost, protoŽeje řešenpomocí šroubovýchspojů.
V páté kapitole je áodnocen návrh konstrukčníhořešenípřípravku a popsríny další
možnosti sníŽení ěasu potřebného pro nastavení tohoto přípravku, jako je změna
parametnzace výkresové dokumentace jednotlivých typů zábrad|í.Jelikož v době odevzdáni
této práce nebyl ještě přípravek zaveden do qýroby, uváděné hodnocení vychazí povze ze
simulace a odhadujednotliqich časůpro nastavenítohoto přípravku.
Celkově |ze Ťíci,Že uroveň této práce je velmi dobrá' i když v některých případech
pouŽita
není
správná terminologie a práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby. Práci
hodnotímklasifikačnímstupněm:
Navrhovaná výsledná klasifikace (nehodícíšlvtněte)
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Doplňující otázky: Byl uŽ zaveden tento přípravek do ,.y.oby a jaké jsou skutečnéúspory,
kteÉ vychází zYámi navrhovanéhokonstrukčníhořešení?

