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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Integrace numerických simulací tváření do virtuálního procesu lisování a 
lemování plechu 

Jméno autora: Bc. Jan Havelka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Vedoucí práce: Ing. František Tatíček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se věnuje problematice virtuálních výrobních procesů s oblasti komplexního výrobního procesu od vzniku 
výlisků až po dílčí montáž, která je realizována pomocí lemovacího procesu. Vznik této práce byl umožněn díky 
novým modulům v numerických simulacích, které se zabývají právě problematikou lemování. 

 

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 bakalářské práce bylo splněno. 

 

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. 
Student byl v průběhu zpracování aktivní, na domluvené schůzky přicházel pravidelně, v rámci řešení práce 
prokázal samostatnost. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je na velmi dobré odborné úrovni. Autor v rámci práce prokazuje své schopnosti samostatné tvůrčí práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je na velmi dobré jazykové úrovni, text je logicky řazený, práce je srozumitelná. 

 

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. 
Výběr citačních zdrojů a literatury je relevantní. Autor k vypracování diplomové práce využívá českou i 
zahraniční literaturu.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Uvádím v závěrečném shrnutí. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
V rámci rešeršní části práce se autor zabývá především problematikou související se vznikem výlisku. Vlastní text je 
srozumitelný, logicky řazený.  

V experimentální části práce autor aplikuje teoretické poznatky do řešení numerických simulací jednotlivých dílů, 
které slouží jako vstup pro operaci lemování. Z pohledu současného poznání je práce na vysoké úrovni, neboť takto 
komplexně se tímto problémem doposud nikdo nezabýval. Výsledkem práce je ověřený postup vytváření podsestav 
částí karoserie automobilu.  

 

 

Práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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