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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Technologie laserového dělení trubek 

Jméno autora: David Stehlík (474820) 

Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. David Sedlák 
Pracoviště oponenta práce: Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zvolené zadání je ze specifického odvětví průmyslu v České Republice málo zastoupené a s využitím nové technologie, která 
je v daném odvětví teprve na vzestupu a její aplikace v běžné praxi není jednoduchá.     
 

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. 

Bakalářská práce splnila ve všech bodech zadání práce a její zpracování je věcné a srozumitelné. 
 

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

Zvolené technologie k porovnání, referenční produkt a detail provozních nákladů odpovídá v praxi standardně používané 
metodice.  

 

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

získaných z praxe. 
Popis jednotlivých technologií a procesu řezání s detailem na veškeré ekonomické faktory k relevantnímu a komplexnímu 
porovnání je velmi dobré odborné úrovni.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je formálně a jazykově na výborné úrovní srozumitelná a věcná s jasnými závěry.   

 

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. 
Těžké zkontrolovat nicméně v odborném textu se nachází odkazy na citovanou literaturu a nenarazil jsem na citát, který by 
nedisponoval řádným odkazem či by nebyl v souladu s citačními zvyklostmi a normami. 
 

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. 
Zde bych rád vyzdvihnul postup kalkulace nákladů s ohledem na danou technologii  zohledněním veškerých výrobních a 
nevýrobních aspektů 
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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. 

 

Bakalářská práce v teoretické části popisuje veškeré dostupné technologie dělení / řezání kovových (ocelových) 

trubek včetně laserové technologie, která i v tomto odvětví začíná nahrazovat konvenční technologie řezání, což 

bych označil jako velmi dobrou volbu námětu bakalářské práce. Zvolené konvenční technologie řezání trubek 

k porovnání s průkopovým laserovým svařování jsou v praxi nejrozšířenější a v kombinaci s vhodně zvoleným 

referenčním produktem a zohledněním všech nákladových faktorů může být práce v odborné praxi opravdu 

reálným vodítkem k volbě té nejvhodnější technologie.    

Případné otázky k obhajobě:  

 

Je vhodné také vzít v potaz při porovnání efektivity řezání mechanické vlastnosti materiálu trubky?  

  

Jeli tomu tak existuje zde rozdíl mezi konvenčními a laserovými technologiemi při řezání stejné trubky ale z jiného 

materiálu?  

 

Laserová technologie je poměrně mladá a není zde úplně jasné, jakou životnost mají laserové zdroje, položil jste si 

také tuto otázku při zpracování Vaší práce?  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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