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POSUDEK OPONENTA 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Výroba ozubených kol 
Jméno autora: Jan Šibík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. Zdeněk Pitrmuc 
Pracoviště oponenta práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je ryze rešeršního charakteru. 

 

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. 

Předložená práce splňuje zadání v celém rozsahu. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Uspořádání teoretické části je logické a přehledné. Autor u každé technologie popisuje kinematiku a dosahované 
parametry. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Autor v převážné míře využívá výkladovou literaturu (učebnice, skripta). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální zápisy jsou správně používány. Typografická a jazyková úroveň je výborná. Rozsah práce je 27 stran včetně příloh  

 

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. 
Při řešení své práce využil student 29 zdrojů informací. Všechna schémata a obrázky jsou řádně odcitovány. V případě 
kapitol 2.1; 2.2; 2.3 však chybí citace u textu. U kapitoly 2.6 je odkaz pouze za celou kapitolou o Power Skivingu. Doporučil 
bych přesnější a konkrétnější citace po odstavcích. I přes tyto výtky k porušení citační etiky nedošlo. 

 

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. 
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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. 

 

Celkově hodnotím bakalářskou práci kladně a doporučuji ji k obhajobě. Práce uvádí ucelený přehled o možnostech 
výroby ozubených kol. Autor v relativně malém rozsahu práce postihuje konstrukci, funkci, výrobu polotovarů, 
obrábění, dokončování i povrchové úpravy ozubených kol. To logicky omezuje hloubku a detail předkládaných 
informací. V některých kapitolách by bylo vhodné věnovat větší pozornost citacím. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Dotazy a poznámky: 
 

• V kapitole 2.4 (strana 11) uvádíte, že: „Není zapotřebí mít více strojů, jako například soustruh, frézu, ale 
stačí mít jedno počítačem řízené obráběcí centrum…“ Můžete uvést příklad takového obráběcího stroje? 
Jsou tyto stroje vhodné pro hromadnou výrobu? 

 

• Jak lze zamezit okujení v průběhu tepelného zpracování? 
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