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Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

Předkládaná bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním tématem v našem podniku
a to zpracováním technologického postupu výrobyo hledáním úspor a snžování
nákladů ve výrobě. Jde o problemaiku velmi úzce spojenou s praxí. Úkolem práce je
navrhnout technologický postup komponenty dalehohledu (tubusu). Jde o tvarově
velmi komplikovanou součást, kde zpracování technologického postupu výroby klade
vysoké nároky na odborné znalosti, množství získaných informací a rozsah práce.

Posouzení dosažených výsledků (v}počty, projekění nebo progrírmové řešení,
experimentální práce, dilčí závéry, přínos práce a možnosti jejího praktického r.yžití):

Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu. Cílem práce je zpracovat návrh
technologického postupu ýroby komponenty dalekohledu (tubusu) a naleznout
možné úspory. Práce obsahuje jak část teoretickouo tak část praktickou. Teoretická
část popisuje technologii obrábění tubusu se zaměřením na soustružení a írézování.
Praktická část je zaměřena na technologie použité při výrobě součásti (tubusu), kde je
uvedeno velké množství konkrétních informací o použitých technologiích, nástrojích
a strojích. Dále pak všechny potřebné parametry nezbytné k reálnému použití ve
výrobě. Dále práce řeší možné varianty se zaměřením na hledání úspor ve volbě
polotovaru a následně s tím spojené změny v technologii výroby. Navrhovaná
varianta řešení úspor změnou polotovaru z trubky na tyč a související změny v
technologickém postupuo byla zavedena v našem podniku do sériové výroby a přináší
reálné úspory.
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3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotliqfch ěástí dle jejich důležitosti a forma
zptacovéní, jaká část práce je píevzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

Tato práce se fýká konkrétní součásti - tubusu puškového zaměřovače Rlr 3-12x56 a
popisuje konkrétní použité technologie při její výrobě. Takovó zpracování informací
je zcela původní a ne|ze jej nikde v této podobě a obsahu získat. VŠechny informace
musel student sám získat a zpracovat do své bakalářské práce.

Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003 ,,Zásady pro ýypracování diplomové (bakalářské) práce", dále chyby a

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

odpovídá normám, popř. provoznim a bezpečnostním předpisům):

Předložená bakalářská práce je zpracována v souladu s uvedenými zásadami.
Struktura práce je dobře zpracovaná a přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují. Práce obsahuje dostačující množství obrázků, tabuleko odkazŮ a příloh.
Práce je členěna do 10 kapitol, má rozsah 69 stran plus přílohyo ČímŽ převyŠuje
požadavky na bakalářskou práci.

5. Dotazy na studenta (konkrétni dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbytný bod posudku):

Proč je qýkonová norma stejná v původním a novém technologickém postupu? Kolik
kusů tubusů bylo dosud vyrobeno dle nového postupu a jaké reálné náklady se tím
úšetřily?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostateěných odborných znalostech a

schopnostech studenta, zda práci doporučuj e k obhaj obě) :

V práci student prokázal požadované znalosti, po odborné stránce nebyly nalezeny
chyby které by bylo možno vytknout. Po formální stránce je práce na lysoké Úrovni a
je patrné, že autor se problematice náležitě věnoval. Rozsah práce převyŠuje
požadavky na bakalářskou práci. Doporučuji práci k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnoceninln

výborně.
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