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ástí pomocí 5-ti osého CNC frézování 

 využitím klasifikační stupnice ECTS: 

Hodnocení dle ECTS
řské práce A - výborně

ň práce, včetně jazykového A - výborně
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Komentáře k bakalářské práci:
Diplomant se zabývá srovnáním výr
s otočným výklopným stolem a 5
 
V bakalářská práci jsou zapracován
velice přehledně a svou nároč
práci.  
 
 
Práce je po obsahové stránce na velice dobré úrovni, kapitoly jsou logicky 
obrázky jsou ostré a věcné.  
 
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifika

 
Otázky oponenta bakalářské práce
1. Srovnával jste výroby tvarový
výklopným stolem a 5-osém obráb
povrchu?   

 
 
 
 
V Zlíně dne 31.5.2012 
 
 
 
     

 nám. T. G. Masaryka
 

 – experimentální práce 

práci:  
srovnáním výroby tvarových částí forem na 3-osém obráb

olem a 5-osém obráběcím stroji.  

pracovány všechny body uvedené v zadání. Práce je zpracována 
 a svou náročností odpovídá všem požadavkům kladených na 

Práce je po obsahové stránce na velice dobré úrovni, kapitoly jsou logicky ř

ě a hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně

ké práce: 
Srovnával jste výroby tvarových částí forem na 3-osém obráběcím stroji s

osém obráběcím stroji. Ve kterém případě lze dosáhnout vyšší 
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osém obráběcím stroji 

v zadání. Práce je zpracována 
m kladených na bakalářskou 

Práce je po obsahové stránce na velice dobré úrovni, kapitoly jsou logicky řazeny za sebou, 

výborně. 

ěcím stroji s otočným 
 lze dosáhnout vyšší kvality 

oponenta bakalářské práce 


