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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Reverzní inženýrství 

Jméno autora: Jiří Blažek 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. Pavel Burian 
Pracoviště oponenta práce: Sipor s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání odpovídá úrovni bakalářského studia. 

 

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. 

Závěrečná práce splňuje všechny body zadání. Rozšíření práce se týká popisu konkrétní součásti a její výroby s využitím 
získaného modelu. 
 

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

Zvolený postup i metody řešení jsou, s ohledem na zadání, správné. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Úroveň odbornosti závěrečné práce odpovídá bakalářskému studiu, využívá získané znalosti a při konstrukci modelu se opírá 
o poznatky vycházející z praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální stránce velmi dobrá, avšak po jazykové stránce se nevyvarovala nepřesnostem, které by bylo možno 
odstranit nestranným korektorem. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student při řešení závěrečné práce využil mnoho studijních materiálů a zdrojů, které plně popisují zadaný problém. Práce je 
v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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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. 
Práce se v rámci tématu reverzního inženýrství zabývá řešením reprodukce konkrétní součásti, která může být 
dále určena k praktickému využití. Výsledný výrobek odpovídá vzoru a jeho plnou funkčnost by bylo vhodné ověřit 
dlouhodobým testováním v reálných podmínkách. 

Pokud se tato práce zabývala pouze nosnou částí křížového přepínače, plánujete navázat v budoucnu kompletní 
reprodukcí? Je tato reprodukce proveditelná? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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