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

Zvo|ené téma bakatářské práce řeší konkrétní problém ve firmě Papcel a.s. Téma je
zvoleno z hlediska nároků na odbornou teorii a čas potřebný pro-zpracování jako
ideální pro bakalářskou práci.

2. Posouzení dosažených rysledků (ýpočty' projekční nebo plogramové řešení,
experimentá|ní práce, di|č,í závěry, přínos práce a moŽnosti jejího p.at.il"tĚno vyuŽití):
Student řešil zadanou problematiku a zvolil řešení dle technologických možností
obrábění součásti dle podmínek firmy.

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důleŽitosti a forma
zpracování, jakáčástpráce jepřevzataado jaké míry7zeprácipokládatzadílo studenta):

Z hlediska rozsahu kapitol věnovaných teotrii je vše v pořádku. Snad mohl jen více
popsat méně obvyklé technologie - odstranění vnitřního pnutí, řezání vodním
paprskem. Popř. ekonomicky porovnat jiné řezné materiály.

4. Formální náležitosti práce (.zda byly dodrŽeny zásady obsaŽené v dokumentu
FS-SME-05-003 ,,Zásady pro vypracování diplomové (bakatářské) prťtce,,, dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější uptava, grafické přílohy' jak práce
odpovídá normám, popř. provo zním a bezpečnostním předpi sům) :

Práce po formální stránce je na velmi dobré úrovni. Přehlednost textu, grafické
zpracování i dělení kapitot je dle mne plně v pořádku.



5. Dotazy na studenta (konkrétní d,otazy, které by měl student odpovědět u obhajob y ptáce,
nezbýný bod posudku):

Jakým způsobem byli získány strojní časy v technologickém postupu
(experimentálněo výpočtem atd)?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopno stech studenta, zda pr áci dop oručuj e k obhaj obě) :

Student ve své práci dokázalsvé teoretické znalosti aplikovat na praktickém úkolu.

V Litovli dne 12.5.2012

Celkové hodnocení práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.


