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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémri ešenych v práci, jejich aktuálnost a

návaznost na praxi, posouzení niíročnosti zadénípráce po stránce odborné i časové):

Klasické metody obrábění jsou sice starší, a proto dob e prozkoumané a aplikované'

nekonvenční metody ;sou všax velmi modernío technologie obrábění laserem pat í
z nich k těm ne;žeaancjším, protože se stále rozši uje okruh jejich v hodnych

aplikací.

2. Posouzení dosažen ch vysledk (vypočty, projekční nebo programové ešení,

experiment á ní práce, di]1či závěry, p ínos práce a možnosti jejího praktického vnržití):

Dosažené v sledky jsou p ehledně prezentované v experimentální části pomocí

fotografiío vysleokovych tabulek a k nim p ináležejích grafri. Ana|yza a interpretace

dosaženych v sledk je dostatečně prezentována v závěrečnych kapitolách

experimentální části.

3. Privodnost práce (proporce rozsahu jednotliv ch částí dle jejich driležitosti a forma

zpracování, jakáčásipníce j e pÍevzataa do jaké míry |ze práci pokládat za i|o studenta):

Za privodní a p ínosné lze považovat posouzení celkov ch vlivri technologiclc cb

parametrri na topograÍii laserem dezintegrovaného povrchu.

4. x'ormální nátežitosti práce (zda byly dodrženy zásaďy obsažené v dokumentu

FS_SME_05_003 ,,Zásaáy pro.vypracování diplomové (balralá ské) prác|'o, dále chyby a

opo*.rr.rti, jqi.n závažnoit' piehlednost a vnější prava, grafické p ílohy, jak práce

o_clpovídá no.*,í-, pop . provo zs:ťlm abezpečnostním p edpisrim):

Topografie povrchu byla hodnocena podle požadovanych norem ISO.
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbytný bod posudku):

Charakterizujte vady při technologii obrábění laserem (otřepy aj.) a navrhněte

způsob jejich minimalizace;

vu str.74: ''při správném nastavení fokusace a velikosti řezné frezery můžeme

dosáhnout nižších hodnot parametrů drsnosti než u základního vzorku...'' jak lze
postupovat do budoucna při hledání optimálně nastavených parametrů a jak se jejich

nalezení projeví v technické praxi ekonomicky?

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

schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě):

Celkově lze diplomovou práci hodnotit velmi kladně jako lrvalitně zpracovanou po

stránce formální i obsahové, zejména s dobře speciÍikovaným a průběžně sledovaným

cílem. Samostatně provedená experimentální část reprezentuje dobrou úroveň
odborné invence a rovněž pracovitost a pečlivost diplomanta.

Celkové hodnocení práce:

P edloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocenÍ

q borně.

V ostravě dne 28.5.2015

podpis oponenta práce


