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Prosíme o odpověď na všechny níže uvedené dotary, podpis a navrácení na katedru obrábění a montánfuff:ť'ffi";

1. Problematika práce

Vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a návaznost na praxi, posouzení

náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové.

V této BP byla řešena problematika sníŽení nákladů na výrobu bronzového kroužku
modernizací obrábění. V praxi je snižování nákladů na výrobu jakékoli součásti jedním z
hlavních požadavků každé firmy, a proto bude toto téma vždy aktuální. BP práce vyžaduje
odborné znalosti v oblasti technologie zejména třískového obrábění. Po praktické stránce
je BP dosti náročná, hlavně v získávání a zpracovávání dosažených strojních časů.

2. Dosaženévýsledky
Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešen| experimentální
práce, dílčí závěry, ...), jejich přínos a možnost praktického využití.

Autor správně vyhodnotil hodnoty dosažených strojních časů a stanovil dílčí závěry. Tato
BP má technologický a hlavně ekonomický přínos. Autor změnou technologie výroby
bronzového kroužku přispěl ke sníŽení nákladů na výrobu společnosti Sigma Group, a.s.

Lutín.

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'

Autor dobře aplikoval poznatky ze současné odborné literatury a použil je vhodně k

doplnění teoretické části. Vzhledem k tomu, jakým způsobem řešil praktickou část, můžu s
plným vědomím a svědomím říci, že student Tomáš Rozman je autorem této BP.



4. Formální náležitosti práce

Formální náležitosti práce (chyby a opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava,
grafické přílohy, ...), jak práce odpovídá normalizačním, popř' provozním a bezpečnostním
předpisům.

Tato práce je pIně v souladu se zadáním BP. Vnější úprava a grafické přílohy jsou na velmi
dobré úrovni. BP odpovídá všem normám a předpisům.

5. Dotazy na studenta
Konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce {nezbytný bod posudku).

- Jaké parametry u VBD mají vliv na výslednou drsnost povrchu ajalcým způsobem se
měřila drsnost powchu na obrobeném bronzovém krouŽku?

- Vysvětlete, proč je kroužek vyroben zbronnt.

6. celkové zhodnocení práce

Celkové zhodnocení práce, zda svědčí o inženýrských schopnostech studenta a ukazuje na stupeň
znalostí studenta v příslušné problematice (zda práci doporučuje k obhajobě).

BP svědčí o dostatečných odborných znalostech a schopnostech studenta. Student
dodržel zásady pro Vypracování BP. Tuto BP doporučuji k obhajobě.

Známka: {prosím zakřížkujte příslušnou známku)

trntr
r wgonÍ{Ě 2 VELMI DoBŘE 3 DoBŘE

n
4 NEVYHoVĚL

v
Podpis: ,J/l<-_/Místo: v Lutíně Datum: 3. května 2013


