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Komentáře k bakalářské práci:
Bakalářská práce Václava Fialy ze zabývá konstrukcí vakuového, mikrovlnně těsného ventilu.
Zpracovaná práce má rozsah 59 stran, jednu přílohu, CD s elektronickou verzí práce a kompletní
výrobní dokumentací.
V teoretická části práce student popisuje mikrovlny, dále stručně povrchové úpravy a dokončovací
operace.
Praktická část je rozdělena přehledně do tří kapitol, ve kterých student nejprve navrhne princip
řešení s možnými variantami, poté navrhne detailní konstrukci vybraného způsobu a v poslední části
praktické práce zhodnotí odzkoušení a navrhne nápravu nedostatků navrhnutého řešení.
Velmi kladně hodnotí konstrukci samotnou a její podrobný popis, včetně praktického odzkoušení v
praxi a popis náprav zjištěných nedostatků během zkoušení.
Studentovi lze vytknout drobné odklánění od šablony s minimem překlepů. Taktéž výkresová
dokumentace obsahuje drobnější chyby a není vytisknuta v měřítku 1:1 ani u výkresů, které mají
shodný formát výkresu a papíru.
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a výše zmíněné připomínky nejsou takového
charakteru, aby snížily vysokou kvalitu této práce, proto ji doporučuji k obhajobě.

Otázky oponenta bakalářské práce:
1) Bylo použito ofukování teflonové vložky i u původního řešení a k čemu toto ofukování slouží?
2) Pomáhal vám s konstrukcí a její úpravou po odzkoušení některý z odborníků z firmy, pro kterou
byl ventil vyroben?

V Zlíně dne 5.6.2015

Podpis oponenta bakalářské práce
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