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Slovní hodnocení bakalářské práce (minimálně čtyřřádkový text):  

Bakalářská práce je rozdělena přibližně na 2 poloviny, z nichž první má charakter rešerše, 

druhá je vlastní experimentální část, která se týká měření počtu průchodů šicí nitě ovšem 

jehly v procesu šití a to stehem vázaným a řetízkový. Dále bylo provedeno testování šicích 

nití na zařízení Metrimpex bez použití lubrikace silikonem a bez silikonu. Výsledky jsou 

zpracovány do diagramů. 

 

Náročnost BP (1 – 10b.): 

 

6 b. 
 

Splnění zadání BP (1 – 10b.): 6 b.  
Odborná úroveň BP (1 – 10b.): 6 b.  
 

 

Slovní hodnocení provedení BP (hodnocení zvoleného postupu, formální úroveň 

vypracování včetně grafických prací, logičnost a přesnost vyjadřování …): 

Bakalářská práce má dobrou grafickou úroveň, rešeršní část by mohla studentka více rozebrat 

vlivy a význam lubrikací, které mají zásadní význam na šicí schopnost a šicí výkonnost 

použitých nití. Po hlubší poznání procesu chybí objasnění některých závislostí a příčin. Např. 

proč bavlněná nit má víc průchodů u vázaného a řetízkového stehu. Tažnost nebyla měřena. 

 

Zvolený postup  (1 – 10b.): 8 b.  
Úroveň vypracování BP (1 – 10b.): 8 b.  
Logičnost BP (1 – 10b.): 

 

6 b.  

Slovní zhodnocení závěru BP (hodnocení věcné správnosti výsledků, přínos BP po 

stránce teoretické a odborné …): 

Bakalářská práce potvrdila předpoklad, že bavlněné šicí nitě mají vyšší přetrhovat, není 

vysvětleno, zda je příčinou ztráta pevnosti, či jiné třecí vlastnosti. Měření na přístroji 

Metrimpex, přes některé nepřesnosti ukázalo mnohem nižší šicí výkon u bavlněných šicích 

nití. 

 

 

Správnost výsledků  (1 – 10b.): 4 b.  

Přínos BP po stránce teoretické (1 – 10b.): 2 b.  

Přínos BP po stránce odborné (1 – 10b.): 4 b.  

Závěr BP (1 – 10b.): 6 b.  

   



 

Konkrétní vyjádření připomínek k BP, chybám a nedostatkům: 

 k lubrikaci je použit pouze silikon, mohly být použity i jiné prostředky od firmy Amann 

 pro objektivní posouzení by dle vhodného měření pevnosti nití před šitím a po šití (po 

průchodu ouškem) 

 chybí analýza dosažených výsledků, tj. proč bavlněná šicí nit má menší počet průchodů 

ouškem jehly u vázaného stehu a naopak více průchodů u řetízkového stehu 

 graf obr.11 porovnání počtu průchodu s Metrimpexem nedává vůbec smysl. 

 

   

Celkový počet bodů: 56 b.  

   

 

Způsob hodnocení: 

Výborně (1) ……………………….…………… 76 –100b.  

Velmi dobře (2)………………………………... 51 –  75b.  

Dobře (3) …………………………….………… 26 –  50b.  

Neprospěl (4) …………………………………..   0 –  25b.  

   

Výsledky kontroly plagiátu BP 

Pomocí systému IS Stag nebylo poukázáno na úmyslné kopírování cizího textu a úmyslné 

neoprávněné užití díla jiné osoby.  

Výsledky kontroly byly ve všech nalezených případech ˂ 5 %. 

  

Přístup autorky: 

Studentka pracovala spolehlivě, i když řešení jí trvalo poměrně dlouho a nekteré aspekty BP 

nejsou dále rozvinuty (např. úbytek pevnosti). 

 

  

Splnění zadání body zadání byly splněny 

  

Konstatování k udělení odpovídajícího 

akademického titulu 

doporučuji udělení titulu Bc. 

  

Doporučení k obhajobě práci doporučuji k obhajobě 

 

 

 

Výsledná známka: velmi dobře (2) 

 

 

 

 

V Liberci dne 13.1.2020                                                            doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.  

                                                                                                  vedoucí práce 

 


