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Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost napraxi, posouzení naročnosti zaďánípráce po stránce odborné i ěasové):

Tématem bakalářské práce je návrh technologického postupu zad,ané součásti. Autor
v úvodu upřesňuje, že předmětem této práce je raciona|izace ýroby žlabu důlního
hřeblového dopravníku.

Předmětná bakalářská práce velmi úzce souvisí se skutečnou výrobní praxí ve
strojírenství a zadání práce po odborné i časové stránce je plně v souladu
s požadavky pro ukončení bakalářského studia v oboru strojírenské technologie.

Posouzení dosažených rysledků (ýpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentálnípráce' dilčízávěry' přínos práce a možnosti jejího praktického q.užití):

Celá práce je účelně rozdělena na jednotlivé kapitoly, z nichž je zřejmý přehled
současného stavu řešené problematiky, aktuálnost a metodika řešení i dosažený
ýsledek Poněkud nedotažené je pouze hodnocení dosaženého výsledku a diskuze o
něm.

V kapitole ''Technologicko-ekonomické zhodnoceníll autor uvádí, že celkoý čas
obrábění dílů žlabu při stávající výrobě je 112,5 minut a navrženou změnou
technologie obrábění docílil času 71,5 minut, čímž snížil cenu jednoho kusu z2680Kč.
na 1795 Kč. To je pozoruhodný výsledek. Při podrobnějším studiu této bakalářské
práce lze však lYpozorovat několik diskutabilních informací:

- ve výpočtech autor počítá pouze s jednotkovým časem a nezohledňuje čas dávkoý
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- do jednotkového času uvádí pouze čas, ktery rypočetl podle řezných podmínek a
lehce jej zaokrouhlil a navýšil, ale postrádám jeho verifikaci, přestože kapitola 6 je
nazvána ''ověření technologického postupu ve ýrobě''.
Po dopracování těchto detailů může mít tato práce předpoklad praktického lyužití.
Původnost práce (proporce rozsahu jednotliých částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování, jaká č,ást práce je převzata a do jaké míry \ze práci pokládat za díIo studenta):

Jednotlivé kapitoly bakalářské práce mají logickou návaznost, jsou zpracovány
přehledně a jsou zde odvolávky na lyužité prameny. Posuzovanou práci je tedy
možno pokládat za autorské dílo studenta v celém jejím rozsahu.

Formální náležitosti práce (zďa byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS-SME-05_003 ,,Zásady pro vypracovdní diplomové (bakalařské) próce", dále chyby a
opomenutí, jejich závažtost, přehlednost a vnější uprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám' popř' provo znim a bezpečno stním předpi sům) :

Bakalářská práce je zpracována v souladu s interním předpisem "Zásady pro
vypracování bakalářské práce'' a odpovídá platným normám a předpisům. Všechny
kapitoly jsou zpracovány přehledně a poměrně pečlivě. Drobné dílčí nedostatky
ýrazné nesnižují hodnotu celé práce.

Dotazy na studenta (konkrétni dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby ptáce,
nezbyný bod posudku):

a) V úvodu své práce tvrdíte, že předmětem bakalářské práce je racionalizace výroby
ž|abu hřeblového dopravníku. Z cel,é práce je zřejmé, že se zabýNáte ''pouze''
obráběním čtyř dílů žlabu. Naznačte všechny potřebné ýrobní operace žlabu.

b) V kap.7 - Technicko-ekonomické zhodnocení uvádíte cenu kusu. Vysvětlete pojmy:
''cena ýrobku'', ''výrobní náklady'', ''náklady na obrábění'', ''čas obrábění''.

c) V technologickém postupu je uveden ''čas jednotkovy - Tj'', ale podle mého názoru
by měl být uveden ''čas normovatelný - TN'l' resp. ''čas práce - T1''. Vysvětlete
pojmy: ''čas jednotkoqý - TA1'' a ''čas dávkový _ TB1''.

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostateěných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zdapráci doporuěuje k obhajobě):

Bakalářská práce svědčí o velmi dobých odborných znalostech a schopnostech
studenta.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

velmi dobře.
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