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Posudek Bakalářské práce 

Jméno a příjmení řešitele: Markéta Kozelská 

Studijní program: B 3107 Textil 

Studijní obor: Technologie a řízení oděvní výroby 

Název bakalářské práce: Měření rozložení tlaku a komfortu u sedaček 

Recenzent: Ing. Ladislav Nagy 

 __________________________________________________________________________________  

a) Slovní hodnocení obsahu a provedeni bakalářské práce: 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení rozložení tlakového pole u sedaček. 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí měření na tlakové podložce XSENSOR objektivně 

zhodnotit zlepšení komfortu sezení na vybraných výplních sedáků. Součástí měření bylo také 

subjektivní hodnocení komfortu probandy dotazníkovým průzkumem. 

 Autorka se vzhledem ke stanoveným cílům BP v rešeršní části práce zcela správně 

zaměřuje na studii různých výplní sedáků používaných k jejich výrobě. Dále se zabývá 

správnou ergonomií sezení a zdravotním komplikacím, které vznikají při dlouhodobém 

vystavení nadměrnému působení tlaku v rizikových oblastech těla. 

Experimentální část je obsahově poměrně krátká, samotný experiment je ale 

proveden a vyhodnocen dobře a přiložené grafy, tlakové mapy a tabulky dobře vypovídají o 

rozložení tlaku při použití různých druhů výplní sedáků.  

Jak v rešeršní, tak v experimentální části práce se autorka dopouští několika 

nesprávných odborných formulací a stylistiky vět. Studentka v literatuře uvádí značné 

množství různých internetových odkazů, přičemž nepoužila žádnou zahraniční literaturu 

nebo odborný článek zabývající se danou tématikou. Seřazení a forma citované literatury 

není dle normy a např. na str. 12 není uveden zdroj Obr.1. 

V závěrečné části rešerše postrádám zhodnocení získaných poznatků, ke kterým při 

studování dané problematiky autorka dospěla a vyvození patřičných závěrů pro 

experimentální část BP. Některé dílčí poznatky z rešeršní části autorka pak uvádí až v 

experimentální části práce. V teoretické části dále autorka věnuje pozornost poznatkům, 

která přímo nesouvisí se studovanou problematikou, v kap. 1.2 a kap. 2.4. 

Autorka při psaní BP pracovala aktivně a samostatně, své výsledky pravidelně 

konzultovala s vedoucím práce. V práci řešená problematika a dosažené výsledky jsou 
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zajímavé, ale samotné zhodnocení naměřených výsledků by si zasloužilo větší autorčinu 

pozornost. 

b) Konkrétní vyjádření připomínek k BP, chybám a nedostatkům:  

V textu práce se autorka jen stručně zmiňuje o dalších faktorech, které mají vliv na 

fyziologický komfort sedící osoby. Doplňující texty u některých tabulek a obrázků 

nedostatečně popisují podstatu informaci, které jsou v nich uvedené. V textu práce se 

vyskytuje větší množství překlepů, nesprávné skloňování a časování slov ve větách, které 

snižují celkovou úroveň a hodnocení BP. 

c) Otázky recenzenta k bakalářské práci: 

1. Zkoušela jste při experimentu umístění tlakové podložky v mezivrstvě 

sendviče nebo pod výplň sedáků tak,  aby samotná tlaková podložka 

neovlivnila průběh měření? 

2. Zjišťovala jste, jak se přistupuje k dané problematice rozložení a působení 

tlaku na lidský organizmus při návrhu konstrukce sedáku/matrací ve výrobní 

sféře, potažmo přímo od firem, které Vám poskytly vzorky k testování? 

d) Celkové hodnocení bakalářské práce: 

Zadání BP považuji za splněné, bakalářská práce splňuje požadavky na udělení titulu v 

bakalářském studijním programu FT, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Práci hodnotím známkou: „velmi dobře (mínus)“ 

V Liberci dne 14.6 2013  ....................................   

 Podpis 

 


