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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Údržba a ostření pilových kotoučů 
Jméno autora: Elška Brabcová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Lubomír Štajnochr 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 

 
Zadání práce neobsahuje žádné problematické nebo obtížně řešitelné body.   

 

Splnění zadání splněno s menšími 

výhradami 
 

Práce sice splňuje zadání prakticky ve všech bodech, avšak hloubka zpracování jednotlivých bodů zadání je poměrně malá. 
V každém bodě lze nalézt oblasti, které by bylo dobré zpracovat podrobněji: 
Např. bod 1: v literatuře lze nalézt ještě řadu speciálních typů ozubení (protože v podniku se tyto kotouče zřejmě neostří 
nebo to stroje „neumí“, autorka se o nich nezmiňuje). 
Bod 2: popis geometrie je ještě poněkud složitější (v práci zcela chybí např. zmínka o úhlech nastavení, vedlejších úhlech 
nastavení, úhlu hřbetu na vedlejších ostřích apod.). 
Bod 3: autorka se zaměřila pouze na stroj, který je instalován v podniku (existují však i další stroje, na kterých lze pilové 
kotouče ostřit – např. univerzální nástrojové ostřičky). 
Bod 4: při návrhu pracoviště byly částečně opomenuty některé ekonomické a kapacitní úvahy. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 

 
Studentka na tématu pracovala aktivně a samostatně. Takový přístup však nemusí být vždy ten nejlepší. Případné včasné 
korekce práce či připomínky by mohly práci prospět. Aktivní samostatnost při zpracování v tomto případě znamená 
například opomenutí některých zásadních bodů, které by jistě stály za rozpracování. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 

 
Tématu práce by jistě prospěla hlubší rešerše odborných pramenů. Například v oblasti popisu geometrie nástrojů jistě 
existuje řada podkladů, které by bylo vhodné v práci zmínit.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 

 
Práce je zpracována poměrně pečlivě a přehledně. K formální podobě nelze mít zásadní připomínky. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 

 
Výběr zdrojů byl v práci sice poněkud střídmý, ale pokud byly cizí zdroje použity, vždy byly uvedeny a správně citovány.  

 

Další komentáře a hodnocení 
Práce může být dobrým vstupním materiálem pro další pokračování v realizaci navrhovaného robotického pracoviště.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je sice poněkud „štíhlejší“, nicméně splnila zadání i když s menší hloubkou propracování. Jistou komplikací 
se kterou se studentka dobře vypořádala, bylo získávání potřebných informací v podniku, pro který byla práce 
řešena. Návrhy robotického pracoviště jsou reálné a mohou dobře posloužit jako podklad pro další již konkrétnější  
řešení zadaného úkolu – projekt na realizaci robotického broušení. Proto práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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