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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémri ešenych v práci, jejjch aktuálnost a

návaznostnapraxi, posouzení naročnosti zadélrriptácepo stránce odborné i časové):

odborná poblematika práce je vymezena na teoretickou a experimentální část, které

jsou nárolností zpracování vyváženy co do obsahové i formální stráky. Struktura

lráce je promyš ná koncepčně, a to od klasiÍikací laserri jakožto nástrojri dané

iectrnoiogíe obrábění ažpopopis a hodnocení textury obrobeného povrchu.

2. Posouzení dosažen ch vysledkri (qpočty, projekční nebo programové ešení,

experiment áIní ptáce, di1čí závěry, p ínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Dosažené v sledky jsou dob e dokladovateln v rámci 7. kapitoly Návrh experimentri'

Velmi pečtivě 1.oo |"o-ě eny parametry drsnosti v závislosti na hloubce ezu.

3. Privodnost práce (proporce rozsahu jednotliqch částí dle jejich d ležitosti a forma

zptacování, iakáčásipráce j e pÍevzataa do jaké miry |ze práci poklád at za dilo studenta):

Protože jde v p ípadě dezintegrace laserem o tepl íez, je možné p edevším ocenit

snahu o optimalizaci z hlediska entropie. Tento p ístup nese již prvky originality a je

na něj možno navánatv rámci práce diplomové'

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu

FS_SME_05_003 ,,Zásaiy pro vypracov ní diplomové (bakal ske) prác1'"' dále chyby a

opo-"rr,rti, igi.h závažnost, plhl.d''ost a vnější ilprava, grafické p ílohy, jak práce

oápovídá no'*á''L pop . provo zním abezpečnostním p edpisrim):

Bakalá ská práce je vypracovaná velmi pečlivě a obsahuje všechny náležitosti

ohledně norem i estetickych nárokri na kvaliÍikaění práci.



5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby ptáce,

nezbýný bod posudku):

V práci je charakterizován ýznam entropie lrvalitativně _ jak lze navrhnout

kvantitativní ýpočet entropie právě pro případ laserové dezintegrace povrchu?

Na str. 38 jsou deÍinovány 3 výškové parametry profilu povrchu, porovnejte jejich

vypovídací hodnotu pro popis povrchu materiálu v technické praxi.

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odbomých znalostech a

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

Celkově lze danou práci hodnotit velmi kladně jako dobře promyšlenou po stránce

koncepční, tak i p"óp.".ooanou po stránce formální, obzvláště pak lze vyzdvihnout

proveóení e*pe"imentální části jako poctivě odměřené výsledky, které lze uložit do

databáne anavázatna ně nejen autorem bakalářské prácen ale i autory jinými.

V ostravě dne 28.5.2015

Celkové hodnocení práce:

P edloženou bakalá skou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnoceni

q borně.
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