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1. Problematika práce (r,ymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost napraxi, posouzení náročnosti zadánípráce po stránce odbomé i časové):

Student řešil část problematiky na vyráběném děrovacím stroji ve firmě ELVAC a.s.
V úvodní části je popsána historie firmy ELVAC a.s. Poté se diplomová práce
všeobecně zaměřuje na problematiku montáže a seříuení. Dále následuje popis
děrovacího stroje a jeho příslušenství. Následně se student podrobné zabýrá návrhem
montážního postupu a seřízením děrovacího stroje. Na zá.rvěr je zhodnocení
dosažených výsledků.

Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentálni ptáce, dilčí závěry, přínos práce a moŽnosti jejího praktického r,1užití):

Výsledky v bakalářské práci odpovídají možnostem studenta. Tato bakalářská práce
byla velmi dobře zpracována a je možné ji v praxi aplikovat.

Původnost práce (proporce rozsahu jednotliqfch částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké miry lze práci pokláďat za dílo studenta):

Tato bakalářská práce vytváÍí seřizovací postup děrovacího stroje. Návrh a
zpracování jsou jasným dílem studenta

Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsaŽené v dokumentu
FS-SME-05-003 ,,Zásady pro vypracovóní diplomové (bakalářske) práce", dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provoznim a bezpečnostním předpisům):

Práce je členěna přehledně. Kapitoly na sebe navazují a jsou doplněny názornými
obrázky. Po formální i jazykové stránce je bakalářská práce velmi dobře zpracována.

)

3.

4.



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

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

Předloženou prací student prokáza|, že má dobré teoretické znalosti, dovede se
orientovat v odborné literatuře a dokáže samostatně řešit zadané technické úkoly.
Tato Bakalářská práce je obrovským přínosem pro seřízení a prodej děrovacích
strojů.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.
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