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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh efektivní prototypové výroby forem pro vibrolité materiály 
Jméno autora: Vít Hájek 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Splnění zadání této bakalářské práce vyžaduje rozsáhlejší znalosti a široký přehled o možnostech rychlého prototypování 
s ohledem na vlastnosti vibrolitých materiálů. Zadání je zaměřeno na analýzu aktuálního stavu výroby forem pro vibrolité 
materiály. Tuto práci hodnotím jako průměrně náročnou. 

 

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. 

Zadání bakalářské práce bylo splněno s menšími výhradami. Jedná se zejména o absenci porovnání CNC technologií a 3D 
tisku při návrhu vhodné technologie výroby forem.  Dále postrádám ekonomické zhodnocení navržené varianty. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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 řešení bakalářské práce nechal až na poslední chvíli. Dohodnuté termíny byly dodržovány termíny. Připravenost 
studenta na konzultace byla uspokojivá. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V předložené práci je zpracován přehled dostupných technologií rapid prototypingu, který ovšem neobsahuje, alespoň 
nastíněné, ekonomické aspekty zavedení jednotlivých technologií. V práci postrádám přehledné vyhodnocení vhodnosti 
použití zmíněných technologií rapid protypingu pro výrobu forem pro vibrolité materiály. Autor stručně uvádí 
charakteristiku vibrolitých materiálů, není zde ovšem kvantitativně popsána problematika mechanických vlastností, 
zejména pak smrštění materiálu při tuhnutí. Pro volbu vhodné technologie výroby forem se autor omezil vždy pouze na 
jednoho výrobce a to jak u volby obráběcích strojů, tak u volby vhodných materiálů. Bakalářská práce by měla obsahovat 
více variant řešení. Celkovou odbornou úroveň předložené bakalářské práce hodnotím jako uspokojivou. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formulace některých vět není zcela jasná a terminologicky přesná. V textu se objevují překlepy a terminologické 
nepřesnosti. V předložené práci se objevuje chybné označení grafů. Po grafické stránce je práce zpracována v dostatečném 
standardu. 

 

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 
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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. 
Autor vychází z běžně dostupné literatury. V textu práce se autor odkazuje na použitou literaturu a je zřetelné, které 
informace jsou citovány a které jsou výsledkem vlastní práce autora.  Z formálního hlediska korektnosti citací jsem v práci 
se studijními materiály neshledal nesoulad s citační normou. 

 

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 bakalářská práce uvádí základní přehled metod rapid prototypingu. V práci postrádám přehled 
vhodnosti použití a základních ekonomických aspektů použití jednotlivých metod pro výrobu forem určených pro 
vibrolité materiály.  V práci je dále uveden základní popis výroby vibrolitých tvarovek. Chybí zde popis mechanických 
vlastností těchto materiálů, včetně jejich fyzikálního a chemického vlivu na samotnou formu. V závěru práce se 
autor zaměřil na volbu vhodné technologie výroby formy a jader, včetně návrhu vhodného materiálu. Práce je 
zaměřena na návrh pouze jedné varianty řešení. Problematika rapid prototypingu je velice rozsáhlá a umožňuje 
návrh více variant řešení, které by autorovi umožnily jejich technicko-ekonomické zhodnocení a výběr nejvhodnější 
z variant. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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