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Posudek vedoucího bakalářské práce  
(experimentální práce) 

 
Jméno studenta: Ondřej Kopunec 
Studijní program: Procesní inženýrství 
Studijní obor: Technologická zařízení 
Zaměření (pokud se obor dále dělí):       
Ústav: Ústav výrobního inženýrství 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Bednařík 
Akademický rok: 2011/2012 
 
Název bakalářské práce: 
Lepení neplněného PP 

 
 
Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 
1. Aktuálnost použité literatury B - velmi dobře 
2. Využití poznatků z literatury A - výborně 
3. Zpracování teoretické části A - výborně 
4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 
5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 
7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 
8. Přístup studenta k bakalářské práci A - výborně 

 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 nám. T. G. Masaryka 275 
  762 72  Zlín 

Posudek vedoucího bakalářské práce – experimentální práce Strana 2/2 
Verze 20110510 

 
Komentáře k bakalářské práci: 
Bakalářská práce Ondřeje Kopunce se zabývá lepením neplněného PP. Práce má 75 stran 
textu a je účelně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány 
základy lepení a rozdělení lepidel a na závěr jsou uvedeny zkoušky lepených spojů. Praktická 
část se zabývá přípravou a výrobou lepených spojů a na závěr jsou uvedeny výsledky  
zkoušek, které byly provedeny na trhacím stroji Zwick. Ze získaných hodonot byly sestaveny 
tabulky a grafy a veškeré výsledky jsou na závěr shrnuty v diskuzi výsledků. 
Velmi kladně hodnotím praktický přínos práce a její aktuálnost. Ondřej Kopunec pracoval 
velmi pečlivě a samostatně a svůj postup a výsledky chodil pravidelně konzultovat. Jen malé 
výtky mám k některým formulacím závěrů práce a k občas se vyskytujícím gramatickým 
chybám a překlepům. Ale i přes to práce splňuje veškeré požadavky a je napsána na velmi 
dobré úrovni, a proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím A - výborně. 

 
Otázky vedoucího bakalářské práce: 
      

 
 
 
 
V Zlíně dne 29.5.2012 
 
 
 
        podpis vedoucího bakalářské práce 


