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Název bakalářské práce: 

Výroba součásti na CNC frézce 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového 

zpracování 
B - velmi dobře 

3. Množství, aktuálnost a relevance použitých 

literárních zdrojů 
A - výborně 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 
5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 
6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze A - výborně 
7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

Poslucháč v bakalárskej práci rieši problematiku návrhu programu pre výrobu  konkrétneho 

telesa na CNC frézke. Práca je členená na dve časti. V prvej časti (kap. 1 až 8) polucháč 

v stručnej a výstižnej forme spracoval základné teoretické poznatky z problematiky 

obrábania pomocou CNC obrábacích strojov.  

Tátočasť je spracovaná veľmi dobre, bez chýb a odchýliek od šablóny, vhodne podložená 

obrázkami, čím tvorí vhodný podklad pre spracovanie experimentálnej časti práce.  

V praktickj časti práce poslucháč opisuje postup tvorby samotného programu pre obrábanie 

zadanej súčiastky, prezentuje samotný postup a reálny výsledok jeho použitia v praxi. Zvlášť 

si cením skutočnosť, že v závere práce poslucháč vyhodnotil aj nedokonalosti v kvalite 

výrobku a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Spracovanie tejto časti je opäť veľmi 

kvalitné, dostatočne podložené kvalitne spracovanými obrázkami.  

Záverom konštatujem, že poslucháč splnil všetky ciele zadania, tému spracoval  na veľmi 

dobrej teoretickej aj odbornej úrovni a preukázal, že dokáže poznatky zo štúdia uplatniť 

v praxi. 

 

 

Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. Definujte históriu prípravy polotovaru materiálu výrobku. 

2. Porovnajte ekonomickosť náhrady páčky (z pôvodného materiálu a vyrobenej klasickou 

technológiou a vami prezentovaným postupom). 

 

 

 

 

V Zlíně dne 28.05.2014 

 

 

 

        podpis oponenta bakalářské práce 


