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1. Dosažené výsledky
Výsledky v diplomové práci jsou správné a využitelné. Experiment byl správně naplánován s
ohledem na technické vybavení a diplomová práce je součástí výzkumného programu katedry 346.
Výsledků může být využito při teoretickém studiu nepravidelného přerušovaného řezu, ale i při
praktickém využití.

2. Problematika práce
V diplomové práci je řešena problematika nepravidelného přerušovaného řezu a jeho vlivu na
vybrané parametry integrity povrchu - povrchová pnutí a parametry drsnosti povrchu. Byly sledovány
parametry během měnících se řezných podmínek a při odlišném počtu obráběných lišt. Řešení
diplomové práce bylo náročné jak časově, tak i na teoretické a odborné znalosti diplomantky.

3. Přístup studenta k řešení práce
Studentka řešila svoji diplomovou práci samostatně a systematicky s častými konzultacemi u
vedoucího práce. Kladně lze hodnotit, že diplomová práce vznikla ve spolupráci se SjF ŽU v Žilině,
kde diplomantka byla účastna všech experimentů a měření.

4. Formální náležitosti práce
Formální stránka je na odpovídající úrovni bez výraznějších chyb nebo překlepů a odpovídá směrnici
Fakulty strojní pro tvorbu graduačních prací. V práci jsou citovány všechny zdroje. Podobnost s
ostatními pracemi je na úrovni 6%.

5. Dotazy na studenta
1) V jaké hloubce byla povrchová napětí měřena?
2) Na str. 19, kap. 2.5 je uvedeno dělení napětí. Který z druhů napětí uvedených v tomto dělení byl
měřen ve Vaší diplomové práci?
3) Jaká jsou doporučení pro další výzkum v rámci katedry?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce Bc. Šárky Malotové je na velmi dobré úrovni. Uvedené připomínky nijak nesnižují
její technickou hodnotu. Proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě před komisí pro státní
závěrečné zkoušky.
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