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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Energetické úspory při vytvrzování práškových plastů 
Jméno autora: Bc. Vojtěch Klečka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Velmi potřebné téma pro rozvoj oboru povrchových úprav i této velmi rozšířené technologie povlakování. 
 
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 práce autor splnil, nevystihl však nejdůležitější cíle – popsané části jsou příliš rozsáhle pojaté až na úkor 
zásadních kapitol v experimentální části. 
 
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. 
Posluchač pracoval samostatně a využil nejen svých dobrých odborných znalostí, ale i zkušeností ze studijního a pracovního 
působení v této firmě. 
 
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. 
Po odborné stránce je práce přínosná pro budoucí aplikaci nových způsobů ohřevu a vytvrzování práškových plastů. 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má dobrou formální i jazykovou úroveň. Rozsah práce mohl být stručnější a přehlednější. 
 
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. 
Přes formální nedostatky v uvádění internetových informací jsou bibliografické citace uváděny řádně dle 
citačních zvyklostí. 
 
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. 
Práce najde uplatnění ve firmě Bobcat a je i výchozím souhrnem informací pro další řešení této problematiky. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Předložená práce splňuje zadán s drobnými výhradami. Student samostatně vyřešil úspěšně zadanou 
problematiku. Diplomová práce vytyčila další cíle pro výzkum a vývoj i další směry vědecko–výzkumné práce na 
pracovišti ústavu strojírenské technologie. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněmB - velmi dobře. 
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