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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je průměrně náročné, poskytuje prostor pro teoretickou práci. 

 

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. 

Rozsah práce rámcově odpovídá zadání. 
 

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

Byly provedena základní rešerše nástrojů a materiálů, praktické testy a jejich vyhodnocení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práci by prospěl detailnější teoretická část. Odborná úroveň místy naráží na nedostatky v českém názvosloví pro moderní 
nástroje např. nejasné rozřazení nástrojů do kategorií kopinatých, korunkových a destičkových vrtáků.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková forma není špatná, ale práce obsahuje drobné chyby.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Citace byly dodrženy. Práci by prospělo větší množství zahraniční odborné literatury. 

 

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. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Práce splňuje zadání, ale v teoretické části chybí jak hlubší vhled do typů vrtáků a řezných geometrií, tak do 
nástrojových materiálů. Praktická část je provedena dobře i vzhledem k okolnostem vzniku. Je patrné, že se 
student praktické části věnoval svědomitě. 
 
Otázky:  

1. V jakých vlastnostech se od sebe liší slitiny Ti6AlV4, ocel ČSN 17 240 a ocel 15- PH a jaký mohou mít tyto 
vlastnosti vliv na obrobitelnost? 

2. Testované řezné rychlosti jsou nižší než doporučené pro použitý nástroj. Podle čeho byly voleny a jaký to 
mohlo mít vliv na pozorované jevy? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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