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HODNOCENI BAKALARSKE PRACE

: Jan  DosTÁL

.. odpružení při volném ohybu

: Ing. Pavel Doubek, Ph.D.

: |ng. Jiří Sobotka, Ph.D.

í. Hodnocení baka|ářské práce

Sp|nění rozsahu zadání baka|áňské práce

odborná úroveň bakalářské práce

Aplikovate|nost výs|edků a přínos baka|ářské práce pro praxi

Přístup a iniciativa baka|áře k řešení baka|ářské práce

Úprava bakalářské práce po grafické a obsahové stránce

Pozn.; Hodnocení vyznač{e X v přis|ušném po|íčku

2. Konkrétní připomínky k bakalářské práci (weote je prosim zde a nebo na druhé straně tohoto hodnocení).

Pos|uchač pracoval při vypracování bakalářské práce samostatně s pouŽitím doporučené literatury a
da|ších obstaraných |iterámích pramenů.

V teoretid<é cásti práce zpracova| posIuchač přeh|ednou rešerži na téma zabyvajíci se odpruŽením při
ohýbání skonkrétními popisy výpočtŮ odpruŽení a jeho e|iminace' Vtéto části vycháze| ze současných
teoretických poznatků. Jedna z kapitol teoretické části je také věnována bezkontaktním způsobům měření
deformace, které jsou používány v experimentální části práce. V experimentální části práce posluchač pouŽil dvě
metody bezkontaktních způsobů měření pro hodnocení ve|ikosti odpruŽení při ohybu a vypracoval závis|osti
ve|ikosti odpruŽení na ve|ikosti Úh|u ohybu. Provedené experimenty konfrontova| s vypočtenými hodnotami.

Způsob zpracování baka|ářské práce po odbomé stránce svědčío ve|mi pečlivém a svědomitém přístupu
pos|uchače k danému tématu' Pro pos|uchaěe je ve|ikým přínosem množství prostudované literatury týkající se
tématu. Grafická úroveň práce v ce|kovém měřítku taktéŽ na vynikající úrovni.

K vypracování předkládanó bakalářské práe nemám Žádné zásadní pňpomínky

3. K|asiÍikace bakalářské práce (výs|edná k|asifikace bakalářské pÉce je dána ce|kov'ým hodnocenim a pďrlďem vedoucího
bakalářské práoe na pÉci baka|áře (-ky) a na kva|itu a obsah baka|ářské prace a neni matematickým průměrem hodnocení).

Navňovaná výsledná klasifikace baka!ářské práce
(prosím zakroužkujte, mtatní škrtněte}

dgbrá_ neq/hevgiíeí

o*uil
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ve|mi{ebná

podpis vedoucího bakalářské práce


