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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály 
Jméno autora: Bc. Michal Slaný 
Typ práce: diplomová 
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 diplomové práce vyžaduje rozsáhlejší teoretické znalosti a široký přehled o problematice výroby vibrolitých 
materiálů. Zadání je zaměřeno na návrh technologie výroby forem pro vibrolité materiály s ohledem produktivitu výroby a 
kvalitu výsledných produktů, tedy vibrolitých tvarovek. Tuto práci hodnotím jako náročnější s ohledem na nutnost použití 
znalostí z více průmyslových oborů. 

 

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 diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu. Přínos práce vidím zejména v provedené analýze výroby vibrolitých 
tvarovek ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. za období 2013-2016. Na základě provedené analýzy byl vybrán výrobní 
představitel, ke kterému autor navrhl varianty technologie výroby forem včetně materiálového řešení. K jednotlivým 
variantám pak autor uvádí jejich technicko-ekonomické hodnocení. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 zadané diplomové práce aktivní. Byly dodržovány dohodnuté termíny. Připravenost studenta na 
konzultace byla na dobré úrovni. Rešeršní činnosti byly studentem vykonávány samostatně, stejně jako jednotlivé návrhy. 

 

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. 
Předložená diplomová práce obsahuje v rešeršní části informace týkající se problematiky výroby vibrolitých materiálů, 
zejména pak informace o jejich vlastnostech, složení a chování při tuhnutí. V praktické části práce je proveden rozbor 
aktuálního stavu výroby forem pro vibrolité materiály ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. Na základě tohoto rozboru jsou 
stanoveny základní požadavky na optimální formu. Jako velice přínosné hodnotím zpracování analýzy výrobního portfolia 
za období 2013-2016. Výsledkem analýzy je pak volba výrobního představitele. Následně autor využívá komplexní teoretické 
znalosti pro návrh možného materiálového složení formy a následně i vhodné technologie výroby formy. Na základě těchto 
návrhů pak autor zpracoval konstrukční řešení nového typu formy pro vibrolité materiály. V poslední kapitole autor popisuje 
zkoušky obrábění materiálů vhodných pro výrobu vibrolitých forem, včetně hodnocení kvality jejich povrchu.  
V závěru práce pak postrádám podrobné celkové technicko-ekonomické zhodnocení navržených řešení nového typu forem 
pro vibrolité materiály.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň předložené diplomové práce a zejména pak chaotické řazení jednotlivých kroků řešení významně snižuje 
celkovou úroveň této práce. Jazyková úroveň předložené diplomové práce je na průměrné úrovni. V práci se vyskytují 
drobné překlepy a chyby. Popis jednotlivých kapitol, důvodů pro provádění experimentů a jejich závěrů je v předložené 
diplomové práci na průměrné úrovni, což ovlivňuje i celkovou odbornost práce. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
Autor vychází z běžně dostupné literatury a z dostatečného množství literárních zdrojů. Student v předložené diplomové 
práci špatně cituje literární zdroje. V některých částech práce jsou citace zdrojů naprosto vynechány.  

 

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 diplomová práce obsahuje v rešeršní části informace týkající se problematiky výroby vibrolitých 
materiálů, zejména pak informace o jejich vlastnostech, složení a chování při tuhnutí. V praktické části práce je 
proveden rozbor aktuálního stavu výroby forem pro vibrolité materiály ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. Na 
základě tohoto rozboru jsou stanoveny základní požadavky na optimální formu. Jako velice přínosné hodnotím 
zpracování analýzy výrobního portfolia za období 2013-2016. Výsledkem analýzy je pak volba výrobního 
představitele. Následně autor využívá komplexní teoretické znalosti pro návrh možného materiálového složení 
formy a následně i vhodné technologie výroby formy. Na základě těchto návrhů pak autor zpracoval konstrukční 
řešení nového typu formy pro vibrolité materiály. V poslední kapitole autor popisuje zkoušky obrábění materiálů 
vhodných pro výrobu vibrolitých forem, včetně hodnocení kvality jejich povrchu.  

V závěru práce postrádám celkové detailní zpracování technicko-ekonomického zhodnocení navržených řešení 
nového typu forem pro vibrolité materiály.  

Formální úroveň předložené diplomové práce a zejména pak chaotické řazení jednotlivých kroků řešení snižuje 
celkovou úroveň této práce. Popis jednotlivých kapitol, důvodů pro provádění experimentů a jejich závěrů je v 
předložené diplomové práci na průměrné úrovni. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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