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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technologie laserového dělení trubek 
Jméno autora: David Stehlík 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Pitrmuc 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo formulováno jako rešeršně-analytické a do jisté míry přesahuje rámec oboru TZSI. Po studentovi je mimo 
tvorbu uceleného literárního přehledu požadována analytická činnost v reálném průmyslovém prostředí na konkrétní 
aplikaci. 

 

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 bylo splněno v plném rozsahu a velmi dobré kvalitě. 
 

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 pracoval na tématu průběžně, s dostatečným nasazením a vlastní iniciativou. Student prokázal plnou 
samostatnost při práci se zjištěnými daty. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Práci je třeba vidět ve dvou rovinách: teoretická rešerše zadané problematiky v kapitolách 2 až 5 a vlastní analytická 
v kapitolách 6 až 8. Obě roviny práce jsou na vysoké a pro daný obor na nadstandardní úrovni. V rešeršní části lze 
vyzdvihnout systematickou skladbu kapitol, názornost a efektivní práci s renomovanými zdroji. Pozitivně hodnotím 
doplnění výčtu vlastností o vlastní hodnocení vybraných typů laserů pro některé aplikace. Analytická část svědčí o 
schopnosti studenta získat relevantní informace v průmyslovém provozu a jeho praktické orientaci. Student ke srovnání 
přistupuje důsledně a z pozice investora. Výsledek analytické části práce je jednoznačně dobrým podkladem pro firemní 
rozhodovací procesy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce je bez výhrad. Přejatá i vlastní obrazová dokumentace má vyhovující úroveň. V práci se nevyskytují 
gramatické chyby a práce je ve všech pasážích velmi dobře 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. 
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Práce uvádí 40 referencí. Jejich skladba je rozmanitá: od skript, monografií, článků až po marketingové materiály výrobců 
laserů a procesních hlav. Citační etika nebyla porušena. 

 

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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Kromě zadání přesahuje rámec oboru (TZSI) i vlastní vyhotovení práce. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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