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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadánípráce po striánce odborné i časové):

Problematika bakalář§ké práce vycbání z reálných procesů výroby ve íirmě John
Crane Sigma, a.§. Student pravidelně navštěvoval společnost a konzultoval
problematiku se všemi zainteresovanými pracovníky od pracovníkŮ lapovny po
managera oddělení technologie. Práce se dostatečně věnuje problematice lapování a
potřebě dosažení nezbytných vlastností povrchu před dokončením pomocí lapovánÍ.

Posouzení dosažených výstedků (výpočty, projekční nebo programové řešení,

experimentální práce, dilčízávéry, přínos práce a možnosti jejího praktického vyržití):

Student měl během konzultací zajímavé podměty k procesu lapování i obráběnÍ.
V rámci řešení bakálářské práce společnosti navrhnul několik zlepšenín kteró jř byly
zavedeny, nebo jsou vefázi implementace.

Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zptacování, jaká část práce j e píevzata a do jaké míry lze práci pokládat za di|o sfudenta):

Rozsah bakatářské práce je v souladu se zadáním a délka jednotlivých Částí je vhodně
zvolena. Student se věnoval dostačně každé části problematiky této práce.

Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zésady obsažené v dokumenfu

FS_SME_05_003 ,,Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce", dále chyby a

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce

odpovídá normám, popř. provo zním a bezpečnostním předpisům) :



Bakalářská práce je vypracovaná v souladu se všemi pokyny. V bakalářské práci
jsem nenašel závažná pochybení at' jř tématiclcí nebo jiné nedostatky v přehlednosti
nebo úpravě.

5. Dotary na studenta (konkrétni dotazy, kíeré by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbyný bod posudku):

K BP mám následující otázl<y a náměty:

Co ovlivňuje konvexnost/konkávnost lapované součásti?

Jaký je rozdíl mezi broušením a lapováním?

Jak se řádově pohybuje úbytek materiálu při lapování?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zda práci doporučuj e k obhajobě) :

Tato práce je zhotovena v dostatečném rozsahu i na odborné úrovni. Student projevil
zájem o problematiku práce a svými připomínkami a znalostmi přispěl k řeŠení
některych dtouhodobích problémů na pracovišti lapovny. Doporučuji práci
k obhajobě před státní závěrečnou komisí.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnoceni

výborně.
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