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1. Hodnocení bakalářské práce

Splnění rozsahu zadání baka|ářské práce

odbomá úroveň bakalářské práce

Aplikovatelnost tlýs|edků a přínos baka|áňské práce pro praxi

Přístup a iniciativa bakaláře k řešení bakalářské práce

Úprava baka|ářské práce po grafické a obsahové stránce

Pozn.: Hodnocení vyznačte X v přís|ušném po|íčku

:Pe t r  NoVoTNÝ

.. Vliv zák|adních procesních parametrů ohýbání na přesnost
ohýbaného v'ýlisku

: Ing. Pavel Doubek, Ph.D.

; Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

výborná ve|mi dobrá dobrá nevyhovující
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2. Konkrétní připomínky k baka|ářské práci (uveďte je prosím zde a nebo na druhé straně tohoto hodnocení).

Posluchač pracoval při vypracování baka|ářské práce samostatně s pouŽitím doporučené |iteratury a da|ších
obstaraných literárn ích pramenů.

V teoretické části pos|uchač zpracova| přeh|ednou rešerši na téma technologie ohýbání' odpruŽení materiá|u při
ohýbání a jeho e|iminace. V krátkosti také pojedna| o zák|adních výpočtech ohýbací sí|y.

V experimentá|ní části pos|uchač ověřova| funkci eliminace odpruŽení na CNC ohraňovacím |isu APHS 2104x6o'
Pro ověření v|ivu zadaných parametrů na funkci e|iminace odpruŽení |isu pouŽi| jednoduchých měření odpruŽení pomocí
optického Úh|oměru' Hodnoti| v|iv pevnosti materiá|u a modu|u pruŽnosti na ve|ikost odpruŽení u materiá|u 11373. Získané
výs|edky experimentu vyhodnoti|, zpracova| do grafických závis|ostía zformu|ova| adekvátní závěry.

Způsob zpracováni bakalářské práce po odborné stránce svědčí o dobrém přístupu pos|uchaČe k danému tématu.
S oh|edem na časovou náročnost práce je moŽné odpustit některé nedostatky práce, které vŠak nejsou zásadní a jinak
kva|itu práce nesniŽuji. Práceje psána jednoduŠŠí formou, coŽ ovšem významně nesniŽuje její kvalitu. Pos|uchači bych dá|e
doporučil doplnit si zna|osti ohledně tvorby technických dokumentů a práci s textovými a tabu|kotlými procesory. Vyvarova|
by se tak něktených formá|ních komplikací a chyb při vypracování práce. Grafická úroveň práce je na dobré Úrovni. K|adně
hodnotím přístup pos|uchače k experimentá|ním měřením.

K vypracování předkládané bakalářské nemám Žádné zásadní připomínky

3. Klasifikace bakalářské práce (výs|edná k|asifikace bakalářské práce je dána celkovým hodnocenim a pohledem vedoucího
baka|ářské práce na práci baka|áře (ky) a na kva|itu a obsah baka|ářské práce a není matematickým průměrem hodnocení).

N avrhovaná výs|edná k|asifi kace baka|á řské práce
(prosím zakrouŽkujte, ostatní škrtněte)
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V Liberci  dne 12. 6.2013
podpis vedoucího baka|ářské práce


