Příloha formuláře Zápis o státní závěrečné zkoušce

MZLU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Studijní program:
Lesnictví
Studijní obor:
Lesnictví
Akademický rok: 2006/2007
Název práce: Rozbor historického vývoje a užitných vlastností soudobých typů traktorů a
tahačů v lesním hospodářství
Řešitel:
Pavel Andrys
Vedoucí práce:
Prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:
Prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc.
Stupeň hodnocení

Hlediska
A

B

C

D

nelze

E

F

hodnotit

X

1 Splnění požadavků zadání

X

2 Aktuálnost a odborná úroveň práce

X

3 Využití znalostí získaných studiem

X
X
X
X

4 Využití odborné literatury
5 Vhodnost metodiky řešení
6 Využití metod zpracování výsledků
7 Interpretace výsledků, diskuse

X
X

8 Formální úprava práce
9 Přístup řešitele k řešení úkolu

Hodnocení vyznačte X

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Práce splnila základní požadavky zadání. Práce je vytvořena zejména na základě excerpce literárních údajů,
a to především tuzemských, a podává přehledné informace o dané problematice v období od počátku
nasazování traktorů v soustřeďování dříví až do konce 80. let. Autor se soustředil zejména na traktory a
tahače tuzemské provenience v oblasti úvazkového soustřeďování dříví. Správně, i když poněkud telegraficky,
jsou vymezeny okruhy využití traktorů a tahačů při pozemním soustřeďování dříví i jejich základní teoretické
parametry. Názorně je zpracováno grafické znázornění parametrů srovnávaných strojů. Autor dobře
komentuje zjištěná fakta, vyjadřuje se srozumitelně a věcně správně.
Dotazy: jaký význam na použití Vámi hodnocených traktorů měla technická úroveň tehdejších těžebních
výbav a které typické výrobky to byly; jak hodnotíte možnost rozvinutí takto pojednaného tématu při
eventuelním řešení Vaší DP?
Připomínky: občas se vyskytují překlepy (zetor x Zetor, Kg x kg aj.).

Závěr: Závěrečnou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě*
*nehodící se škrtněte

Navrhovaná výsledná klasifikace práce*:
*návrh zakroužkujte nebo dejte do závorek např. (A)

Datum 20.5.2007
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Podpis (vedoucí práce)
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