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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Základní hodnocení závěrečné práce včetně hodnocení její struktury, návazností a úplností
jednotlivých částí:
Bakalářská práce obsahuje, mimo Úvod a Závěr, čtyři kapitoly. Jednotlivé kapitoly jsou přehledné a
na sebe navazující. Student začíná teoretickým popisem abrazivního vodního paprsku a modelem
jeho působení na materiál. V další kapitole uvádí základy experimentálního měření sil. V následující
kapitole bakalářské práce je prezentován rozbor vlastního experimentálního uspořádání včetně popisu
patentovaného snímače sil, jeho kalibrace a funkčních úprav. Dále jsou v této kapitole prezentovány
základní představy o chování sil během interakčního procesu mezi abrazivním vodním paprskem a
materiálem (hypotézy). Tyto hypotézy se dále snažil student svými experimenty potvrdit, nebo je
vyvrátit. Experimentům provedeným na čtyřech pracovištích a jejich vyhodnocení je věnována
poslední kapitola před závěrem.

3. Hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Použitá odborná literatura je relevantní a dostatečně postihuje problematiku abrazivních vodních
paprsků a měření sil, použité metody zpracování a vyhodnocení experimentálních výsledků.

4. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Jazyková stránka práce je na výborné úrovni. V práci je minimum chyb. Grafická stránka práce je
výborná.

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky a jaký je způsob využití
získaných výsledků:
Práce přináší nové poznatky v oblasti experimentálních výsledků, které se v některých případech
výrazně liší od očekávaných. Tento nesoulad bude předmětem dalšího zkoumání. Všechny výsledky
najdou uplatnění při dalším výzkumu působení abrazivního vodního paprsku na materiál, a to jak v
Laboratoři kapalinového paprsku na Katedře fyziky, FEI, VŠB – TU Ostrava, tak na Politechnike
Kielce, na Politecnico di Milano a ve firmách Watting s.r.o. a DRC s.r.o. v Prešově. Poslouží také k
návrhu projektu s firmou HUPL s.r.o.

6. Hodnocení práce studenta/studentky během vypracování závěrečné práce:
Práci studenta Adama Štefka v činnostech, které při řešení a zpracování bakalářské práce vykonával,
hodnotím jako výbornou, tj. zvládnutí problematiky kalibrace snímače sil, zvládnutí řízení CNC
stroje s abrazivním vodním paprskem v Laboratoři kapalinového paprsku na VŠB-TUO, studium
možností programového prostředí LabVIEW, příprava a úprava programů v prostředí LabVIEW,
měření signálů ze snímače sil v prostředí SignalExpress, hodnocení změřených signálů v programech
připravených v LabVIEW a návrh dalšího postupu při využití výsledků v praxi.Na pracovištích
Laboratoř kapalinového paprsku na VŠB-TUO, Politechnike Kielce a Kámen Ostroměř prokázal
praktické schopnosti a zručnost. Při zpracování práce prokazoval vysokou míru samostatnosti,
zároveň však byl přístupný kritickým připomínkám a upřesňujícím podnětům.
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