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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vývoj a výroba systému vakuového upínání  

Jméno autora: Vít Kumprecht 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Libor Beránek, Ph.D. 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím s ohledem na přítomnost praktické části a rozsah hodin potřebných pro přípravu a realizaci 
vakuového upínání jako náročnější.  

 

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. 

Cílem zadání bylo popsat problematiku upínání rotačních i  nerotačních obrobků na frézkách. Dále na základě rešerše 
navrhnout vlastní systém vakuového upínání, připravit a realizovat výrobu klíčových dílů a ověřit funkčnost u výsledného 
montážního celku. Zadání bylo bezezbytku 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. 
Aktivita studenta k řešení problematiky byla příkladná. I přes počáteční nedostatek znalostí a schopností v oblasti 
programování CNC strojů i v praktické realizaci obrábění se student díky vlastní aktivitě a ochotě se učit, v obou směrech 
zdokonalil.   

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická část práce obsahuje smysluplně uspořádaný přehled metod upínání různých typů obrobků na frézkách. Na 
základě tohoto rozboru již navazuje vlastní návrh a výroba systému vakuového upínání a to nejprve ve fázi demonstrátoru 
pro získání zkušeností a poté již na plnohodnotném systému využitelném v laboratořích ústavu. Kladně hodnotím jak 
praktickou část, kde si student sám či s pomocí prošel jednotlivé výrobní operace, tak snahu o podchycení nákladové 
stránky projektu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je na velmi dobré úrovni. 

 

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. 
Výčet nastudovaných zdrojů je dostatečný a tyto zdroje jsou v textu řádně citovány.  
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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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci je práce svým rozsahem a objemem prakticky provedených 
činností poměrně velká. Teoretický rozbor problematiky prokázal, že student je schopný se v problematice upínání 
na frézkách zorientovat. Následně využil znalosti získané rozborem současných technických řešení vakuového 
upínání pro návrh a realizaci vlastního systému, z tohoto pohledu hodnotím práci výborně.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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