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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Optimalizace výrobního procesu výložníku E26 

Jméno autora: Bc. Jakub Sobek 

Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D, IWE 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce vychází z reálného požadavku průmyslového partnera – firmy Doosan Bobcat Manufacturing 
s.r.o.., a mělo za cíl zlepšit výrobu konkrétního dílu, především změnou konstrukčního řešení a optimalizace 
tvaru svařovacích přípravků.  

 

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 bylo splněno v celém rozsahu. Výsledky DP mohou vést při aplikaci ve výrobě k podstatnému zlepšení 
kvality.  

 

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 aktivní a pracoval samostatně. Řádně a včas plnil zadané úkoly a adekvátně reagoval na sdělené nebo zaslané 
připomínky a konzultace. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je s ohledem na požadavky diplomové práce na nadstandardní úrovni. V práci byl proveden náročný a 
nákladný experiment, který byl vhodně vyhodnocen a data byla i z pohledu statistiky zpracována odpovídajícím způsobem.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce odpovídá doporučené legislativě a je přehledná. Autor práci vhodně doplnil celou řadou vlastních 
obrázků konstrukce přípravku a řešené součásti. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Odborné literární zdroje v řešené oblasti jsou obecnějšího charakteru. Nicméně těžko hledat literární zdroje na 
související téma. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Úroveň hlavních výsledků je dobrá, není sice prakticky ověřena doporučená změna návrhu – ale to by bylo ekonomicky a 
časově pro řešení této diplomové práce neúnosné. Použitelnost výsledků zde bude úzce souviset s ekonomickou otázkou, 
která je v DP řešena jen okrajově a bez znalosti důležitých informací z provozu. Nicméně hlavní cíl, vytipování kritických 
míst ve výrobě a návrh optimalizace výroby byl plně splněn.   

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce plně splňuje zadání a cíle. Student prokázal své znalosti a samostatnost řešit zadanou 
problematiku. Diplomová práce vytyčila další cíle pro výzkum a vývoj.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 26.8.2017     Podpis:       doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE 


