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1. Problematika práce (vymezenI okruhu problérnü ieench v práci. jejich aktuáinost a
návaznost na praxi, posouzenI ndroènosti zadãnI práce P0 strdnce odborné i áasové):

Práce je zpracovãna vzhledem na aktuãlnI poadavky vfroby ye vgech ohiedech.
Jednotlivé pasãe vhodnë popisuji a vysvëtlujI danou problematiku. Rozsah
zpracovánI práce P0 stránce odborné I éasové je vIce ne dostaëujIcI.

2. PosouzenI dosaench vs1cdkti (v’poëty, projeknI nebo programové eenI,
experimentálnI práce, dIlëI závely, phnos práce a monosti jejIho praktického vyuitI):

Z dosaench vs1edkü je ziejmé, e nové navrené technologie mohou bt pIInosem
pro éinnost spoleënosti S - Kunststofftechnik s.r.o.

3. Püvodnost práce (proporce rozsahu jednotiivch dstI die jejich dffleitosti a forma
zpracovdnI, jaká ëdst práceje pievzata a dojaké mIry ize práci pokiádat za dIio studenta):

PIevzata byla pouze teoretickã éãst práce. VétI podIl prãce, a tou je nãvrh nové
technologic a její pIizpsobenI pro danou problematiku, je dIlem studenta.

4. FormálnI ná1eitosti práce (zda byiy dodreny zdsady obsaené v dokurnentu
FSSMEO5003 ,, Zdsady pro vypracovOnI diplomovë (bakalófské,) prdce”, dáie chyby a
opomenutI, jejich závanost, ehiednost a vnéjí üprava, grafické pfIiohy, jak práce
odpovIdd normãrn, popi. provoznIrn a bezpeênostnIrn pedpisürn):

Po fomálnI strãnce je diplomovã práce vyhovujIcI.

5. Dotazy na studenta (konkrétnI dotazy, které by mel student odpovëdët u obhajoby prdce,
nezbytn bod posudku):
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1. Student pouii pro zefektivnënl vfroby miniaturnI frézy, které potIebujI vysoké
otãky vietena stroje. Tento problem student vyiei1 pouitIm satelitnIho vIetena.
Jakm zpüsobem by student I’ei1 upInánI nástrojü do vIetena stroje tak, aby byla
docliena co nejvétI tuhost a vyváenost soustavy?

2. Mohlo by se docIlit jetë vètIho snIeni potu eiektrod v piIpadè, e by se dli
frézoval na 5-ti osém CNC obrãbècIm centru?

6. Celkové zhodnocenl prãce (zda svëdI o dostatench odbomch znalostech a
schopnostech studenta, zda práci doporuuje k obhajobé):

Diplomová práce svèdCl o odbornch znalostech a schopnostech studena. Práci
doporuuji k obhajobè.

Celkové hodnocenI práce:

PI’cdIoenou diplomovou práci doporuCuji k obhajobè a navrhuji hodnoceni

vbornë.
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7 podpis nenta prdce
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