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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic 
Jméno autora: Karel Bauer 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: 12133 
Vedoucí práce: Vondrouš Petr 
Pracoviště vedoucího práce: 12133 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 

Cílem bc. práce bylo porovnání výrobních technologií zpracování papíru s cílem výroby speciální řezané 
pohlednice. 

 

Splnění zadání splněno 
Zadání bylo zcela splněno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Student pracoval velmi aktivně po celou dobu práce, samostatně sbíral informace, navštěvoval veletrhy atd. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Do práce by bylo vhodné zařadit v teoretické části bližší popis a definici více operací používaných při zpracování papíru. 
Také porovnání technologií použitelných při výrobě pohlednice by mohlo být zpracováno podrobněji a s ohledem na 
technologie řezání nožem aj. V praktické části je vše splněno bez nedostatku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována přehledně a věcně, dá se v ní snadno orientovat. V práci místy postrádám vzájemné provázání kapitol 
a ne zcela jasné názvy kapitol. Přístup ke zpracování kapitoly o řezání a vysekávání je odlišný. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Výběr literárních zdrojů i citační zvyklosti jsou zcela v pořádku.  

 

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. 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

V práci byl společně s teoretickou, rešerší částí vytvořen krásný vzorek laserem řezané pohlednice v několika 
variantách. Výběr obrázku, příprava dat, výběr technologie i samotná výroba, vše bylo řešeno studentem zcela 
samostatně a na vysoké úrovni. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 
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