
POSUDEK OPONENTA 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Údržba a ostření pilových kotoučů
Jméno autora: Eliška Brabcová
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS)
Katedra/ústav: Ú 12134 
Oponent práce: Ing. František Havlíček
Pracoviště oponenta práce: Mikronex s.r.o.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

Splnění zadání splněno s menšími 
výhradami

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Vložte komentář.
Bod 4. zadání  zní „Navrhněte optimální pracoviště pro údržbu a ostření vybraných typů kotoučů“. Optimální se 
rozumí jak technické, tak ekonomické řešení. V práci postrádám jakékoliv ekonomické hodnocení jak vlastního 
ostření kotoučů, tak uvažované investice do robotizovaného pracoviště a její návratnosti.

Zvolený postup řešení částečně vhodný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Vložte komentář.

Odborná úroveň C - dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.
V práci chybí úvahy o souvislostech a hlubší pochopení popisované problematiky. 
Na str. 27 v prvním odstavci autorka  vychází z dosavadních měsíčních kapacit současného pracoviště. Sečtením  četností 
kotoučů dojdeme k hodnotě 519 ks kotoučů/měsíc (což je v rozporu s posledním odst., kde firma brousí několik set kotoučů 
denně). Měsíční kapacitní nárok pak představuje 250 Nh.

Konstatování na str. 39  že varianta 4. je mnohonásobně vyšší  kvůli nutnosti pořízení kolejnic pro robota asi neobstojí.  
Nejsou kolejnice a možnost zablokování pojezdu robota pouze pro jeden stroj  naopak výhodou ? (např. Při opravě jednoho 
ze strojů může být v provozu druhý stroj.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
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Vložte komentář.

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.
Vložte komentář.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

Str. 29  Jestliže se uvažuje s automatizací broušení, je nutno „číst“ data o kotouči. Má každý kotouč  nosič se vstupními daty ?
Jak bude zabezpečeno, aby se zákazníkovi vždy vrátil jeho kotouč (různá míra opotřebení přebrušováním),
Poslední odstavec – upínání pilových kotoučů musí provést stroj. Pomocí přísavek se řeší pouze manipulace s kotoučem při 
výměně

Chybí popis brusky Vollmer CHD 270 , jakož i určení, zda bude osazen CBN či DIA kotouči. Má bruska možnost automatické 
výměny kotoučů, čtení vstupních parametrů a pod?

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Na str. 17, čtvrtý odstavec popisujete možnost přeostření kotouče při jeho včasném sejmutí, např. po uskutečnění 
8000 řezů. Jak se dá v praxi stanovit okamžik efektivní výměny kotouče? Dá se měřit ? Jakými prostředky ? 

Jak se u plátkových kotoučů řeší případné zalomení či vylomení zubu?  Je možná oprava a jak se provádí ?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře.

Datum: 15.8.2022 Podpis:
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