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Komentáře k bakalářské práci: 
Bakalářská práce Petra Janíka se zabývá konstrukčním návrhem montážní stolice určené zejména 
pro motory veteránů Škoda Octavia a Felicia. Student vypracoval literární rešerši k danému tématu  
a provedl průzkum trhu komerčně vyráběných montážních stolic. Stěžejní částí práce byla zcela nová 
koncepce stolice, která by umožňovala plynulé polohování uchyceného motoru, resp. převodovky  
a ulehčila tak manipulaci a přispěla k lepšímu pracovnímu pohodlí. Model stolice s výrobní 
dokumentací byl vypracován v programu CATIA V5R19.  Navržená stolice byla vyrobena  
a odzkoušena její funkčnost. V práci je také uvedeno ekonomické zhodnocení výroby stolice.  
Student pracoval samostatně a prokázal schopnost řešení daného problému. V průběhu práce 
využíval znalosti získané univerzitním studiem a vlastní praxí s opravami motorů. Konstrukční návrh 
také pravidelně konzultoval. Práce je dle mého názoru napsána systematicky a přehledně, splňuje 
všechny body zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
Z kontroly na původnost díla vyplývá, že práce není plagiát. 
Otázky vedoucího bakalářské práce: 
      
 
 

V e Zlíně dne 7.6.2017                    

 

Podpis vedoucího bakalářské práce 
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