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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby litých kol. Práce detailně popisuje 

průběh výroby litých kol od slévárny, přes obrobnu až po lakovnu.  

Hlavní cílem práce je testování vrtáků na šroubových a servisních otvorech. Práce 

vychází ze zavedeného strojového parku, na kterém se testovaly nástroje s 

inovativními geometriemi a také velmi výkonným polykrystalickým diamantem.   

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

V práci bylo testováno několik geometrií vrtáků na montážní otvory, které vycházely 

původně z dvojbřitého šroubovitého vrtáku ze slinutých karbidů disponujícího 180° 

špičkou a 4 fasetkami.  

Dále byl  testován vrták na šroubové otvory s napájenými břitovými destičkami z 

polykrystalického diamantu, který má nahradit vrták ze slinutých karbidů.  

Práce může sloužit firmě pro zvýšení jakosti výroby v procesu zefektivňování. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Rozsah jednotlivých kapitol je dostatečně a přehledně zpracovaný.  

Práce se jeví jako vlastní dílo studenta. 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
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opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Formální stránka práce je vyhovující.  

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

Jaký celkový podíl na výrobních nákladech má proces vrtání? 

Kolikrát byl každý vrták testován? (Jak se předešlo možným výrobním vadám 

nástrojů?) 

V jakém procesu výroby dochází k nejvetší zmetkovitosti? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Diplomová práce je přehledně zpracovaná a plynou z ní jasné výsledky, které lze 

uplatnit v praxi. Proto doporučuji práci Radima Klosíka k obhajobě.      

 

Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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