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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Moderní postup návrhu procesu profilování 
Jméno autora: Bc. Josef Hejnic 
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. 
Autor se ve své práci věnuje inovativním způsobům řešení v oblasti profilování. V práci se autor zabýval 
moderními trendy v profilování, které následně ověřil na reálných výrobcích. 

 

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 práce připraven, pracoval aktivně a samostatně po celou dobu zpracování 
práce. 

 

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, kapitoly jsou logicky řazeny, text je srozumitelný, práce sleduje 
moderní trendy v této oblasti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se autor dopouští drobných chyb a nepřesností. Jedná se například o použití některých výrazů, které 
jsou slangové. 

 

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. 
Autor prokázal schopnost práce s literaturou, v rámci práce je použito 45 literárních pramenů, z nichž 
podstatná část je zahraničních.  

 

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.  
 
Rešeršní část práce je přehledná a stručně vysvětluje problematiku související s profilováním. 

V experimentální části práce autor prokázal schopnost aplikace teoretických poznatků do inženýrské praxe. V práci 
jsou popsány konstrukční prvky zařízení pro profilování, představen způsob návrhu profilu vedoucí ke zkrácení časů 
pro návrh a ověření zařízení. Tyto postupy jsou ověřeny na dvou vybraných profilech.  

 

 

Práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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