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

Zpracovatel vycházel ze zadání bakalářské práce a věnoval se zvolenému tématu v
konkrétních firmách. Témata jsou to velmi aktuální jak z hlediska dosahovaných
kvalitativních parametrů ve vlastní výrobě strojírenských součástí, tak především z
hlediska možných funkčních dopadů při vlastní výrobě. Odborně je zpracování na
potřebné výši a svědčí o dobrém přístupu k informačním zdrojům a komunikaci s
odborníky. Časovou náročnost experimentálních prací hodnotím jako přiměřenou
bakalářské práci.

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Zpracovatel velmi dobře pracoval jak s odbornými podklady, tak v praktické části
posuzované práce s velmi dobře doloženými výsledky měření a dopadů kvality
zvolených povrchových úprav. Doložil dopady uvedených povrchových úprav na
funkční vlastnosti. Navrhl optimální řešení uvedeného problému.

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

Práce je vyvážená v rozsahu části teoretické, tak v poměru k části praktické a je
doložena jednak obrazově zpracovanými důsledky, tak řadou tabulek s
prokazatelnými výsledky přesných měření. To velmi názorně a přesvědčivě dokládá
schopnost studenta pracovat s podklady ze skutečné výrobní praxe. Bezesporu je to
dokladem vlastního tvůrčího přístupu studenta.
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4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
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. provozním a bezpečnostním předpisům):

Práce je velmi dobře formulačně zpracována, existují zde však drobné technické
diskrepance, které však nemají zásadní charakter. Má dobrou grafickou úpravu s
přesvědčivým obrazovým, grafickým i tabulkovým zpracováním. Čtenář a posuzovatel
se tak snadno orientuje ve zpracované problematice a porozumí výsledkům jeho práce.

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbytný bod posudku):

11Uvést praktické aplikace povrchových úprav chemického niklu a nikl-teflonu.

2/ Porovnat rozdíly mezi elektrochemickým a chemickým niklováním.
3/ Zhodnotit dopady chemického niklování a životní prostředí.

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

Práce svým rozsahem je vyvážená jak co části obecně teoretické tak i praktické.
Dokládá, že se student velmi dobře v dané problematice orientuje. Svědčí to o jeho
dobrých znalostech odborné problematiky a to nejenom z hlediska obecně
teoretického, ale umí své znalosti aplikovat v praktickém výrobním procesu. Umí
komunikovat s odborníky výroby, zejména v měření výsledků a samostatně pracovat
se získanými výsledky.
Ve své práci dospěl k praktickým výsledkům, které mohou být i konkrétním přínosem
pro výrobce ložisek.

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.

Celkové hodnocení práce:

V
Králíkách dne 25.5.2017

podpis oponenta práce
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