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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Eliminace problémů při ohýbání a ohraňování 
Jméno autora: Hospodka Jan 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Oponent práce: Ing. Vladimír Körber, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: OSVČ – konstrukční činnost a strojírenské poradenství 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Hodnocení „náročnější“ uděluji zejména z důvodu provedeného experimentu, který zahrnoval vypracování logistiky 
postupu a následně poměrně zdlouhavé proměřování vzorků před a po jejich ohybu, modelování vzorků v 3D softwaru a 
závěrečné výpočty se shrnutím do výsledků. 

 

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, neboť výstupem jsou hodnoty K-faktoru pro konkrétní použití ve firmě DVOŘÁK – 
svahové sekačky s.r.o. se zcela jasným pozitivním ekonomickým efektem. 

 

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

Postup řešení považuji za zcela správný, neboť většinou se v praxi při stanovení ztráty v ohybu využívají pouze informace 
z počítače ohraňovacího lisu (v lepším případě). Zde autor použil přesnější metodu – stanovení ztráty v ohybu (a tím K-
faktoru) pomocí experimentu se vzorky z konkrétních používaných materiálů na konkrétním ohraňovacím nářadí. Přesnější 
postup není možný, kvalitnějších výsledků lze docílit pouze přesnějším prováděním experimentu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z předložené práce je zřejmé, že autor použil studiem získané znalosti z oblasti plošného tváření a správně je aplikoval i 
v praktické části práce. Problematika ohraňování je mu dobře známa nejen v teoretické, ale i v praktické rovině, neboť tato 
část práce vznikla přímo ve výrobní hale s konkrétními stroji. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce je v souladu s požadavky na rozsah bakalářských prací a rovněž po stránce formální je v pořádku. Po stránce 
jazykové je na několika místech zvolena poněkud neobvyklá terminologie a větná skladba, což ovšem na vlastní obsah 
práce má zanedbatelný vliv. 
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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. 
Dle mého názoru je výběr zdrojů a jejich počet odpovídající zadání a potřebám zpracování předložené práce. V práci jsem 
nezaregistroval porušení citační etiky.  

 

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. 
Nemám žádné další komentáře a připomínky. 

 
 
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 předložené práci mě nejvíce zaujal praktický výstup okamžitě použitelný v konstrukčním oddělení firmy 
DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Má plošná anizotropie vliv na K-faktor, a pokud ano, tak jaký? 
2. Jaké způsoby kompenzace ztráty v ohybu plechových dílů je možné použít v 3D modelačních softwarech? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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