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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh technologie broušení HVOF nástřiku na dílech lisovacích nástrojů 
Jméno autora: Klára Ivanišová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Kyncl 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Splnění zadání bakalářské práce, vyžaduje rozsáhlé znalosti a široký přehled o technologii broušení velice tvrdých a 
odolných povrchů. Zadání je zaměřeno na návrh technologie broušení HVOF nástřiku na tvarových a rovinných dílech 
lisovacích nástrojů. Tuto práci hodnotím jako náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu. Přínos práce vidím zejména v navrženém technologickém postupu 
broušení tvarových a rovinných dílů lisovacích nástrojů, včetně návrhu řezných podmínek a brousicích kotoučů. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl během řešení aktivní. Byly dodržovány dohodnuté termíny. Připravenost studenta na konzultace byla výborná. 
Analytické a rešeršní činnosti byly studentem vykonávány samostatně. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Lze ocenit, že práce obsahuje pouze věcné a praktické informace týkající se problematiky broušení tvrdých a odolných 
povrchů.  V rešeršní části práce je srozumitelně popsán technologický proces broušení, včetně dosahovaných parametrů 
kvality povrchu a používaných brousicích kotoučů, a princip vysokorychlostního nástřiku HVOF. V praktické části práce 
student využívá poznatky získané v rešeršní části a aplikuje je přímo pro návrh technologie broušení HVOF nástřiku na 
zadaných tvarových a rovinných dílech lisovacích nástrojů. Odbornost této práce je na vysoké úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formulace některých vět není na první pohled zcela jasná a terminologicky přesná. V práci se ve velké míře nevyskytují 
překlepy či typografické omyly, po grafické stránce je práce zpracována v dobrém standardu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
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Autor vychází z dostupné literatury týkající se technologie broušení a technologie nanášení vysokorychlostních HVOF 
nástřiků. Jednotlivé literární zdroje jsem byl schopen snadno dohledat. Z formálního hlediska jsem v práci se studijními 
materiály neshledal žádné závady. 

 

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. 
V závěrečném hodnocení. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená práce dává jasný a komplexní přehled o technologii broušení vysoce odolných povrchů. V rešeršní části 
práce je zevrubně popsána problematika vysokorychlostních HVOF nástřiků, včetně dosahovaných kvalitativních 
parametrů. Jedná se o práci, která přímo aplikuje poznatky z rešeršní činnosti pro návrh technologie broušení 
vysoce odolných povrchů na rovinných a tvarových dílech lisovacích nástrojů.  

 

Autor posoudil dostupné informace o technologii broušení tvrdých, odolných povrchů a provedl studii návrhu 
procesu broušení pro zadané součásti. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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