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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Pokročilé technologie strojního dokončování titanových komponent 
Jméno autora: Tadeáš Šerhant 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. Jan Urban 
Pracoviště oponenta práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako průměrně náročné 

 

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. 

Předložená BP splnila zadání v plném rozsahu 
 

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

Zvolený postup řešení je správný. Autor provedl seznámení s materiálem, ze kterého je sledovaný díl vyroben, dále 
s možnostmi jeho zpracování a následně i kontroly kvality. Dále navrhl experiment, díky kterému je možné nastavit 
optimální parametry procesu leštění. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
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 na vysoké úrovni. Z textu je patrné, že autor většině odborných výrazů porozuměl a umí jejich 
myšlenku v praxi aplikovat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je dobrá. Je psaná jednoduchou a srozumitelnou formou. V několika málo případech se vyskytují 
drobné překlepy, nicméně se jedná vzhledem k rozsahu práce o zanedbatelné množství. Pozor bych sil ale dal na 
formátování textu. V kapitole 1. a 2. jsou odstavce, které mají jiné zarovnání než zbytek textu. Obsahově to nevadí, 
nicméně formálně to nepůsobí dobrým dojmem. 

 

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. 
Citace jsou vybrány vzhledem k tématu vhodně. Samotné uvedení citací je provedeno korektně a množství je dostatečné. 
Oceňuji výběr zahraničních publikací. 
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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. 
Trochu mě mrzí, že v závěru se neobjevil odstavec, který by poskytl autorem doporučené parametry procesu leštění 
s ohledem na minimální úběr materiálu. To by mohlo být pomyslným vrcholem předložené bakalářské práce. Navzdory 
tomuto nedostatku si však myslím, že práce je bez větších problémů obhajitelná a využitelná v praxi. 

 
 
 

 

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. 
 

Na základě výše popsaných důvodů a jednotlivých uvedených hodnocení předloženou bakalářskou práci 
doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Zároveň prosím u obhajoby o zodpovězení následující otázky: 
 
V práci jste provedl a vyhodnotil několik experimentů sledující parametry procesu leštění a jejich vliv na úběr 
materiálu. Můžete proto na základě těchto výsledků doporučit optimální nastavení pro leštění povrchu 
s ohledem na minimální úběr materiálu lopatek a co možná nejlepší drsnost? (myslím tím kombinaci vhodné 
výšky sloupce abraziva, optimální dobu leštění a optimální polohu náběžné hrany) Prosím zdůvodněte. 
 
 
 
Datum: 21.6.2019     Podpis:  


