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DIPLOMOVE PRACB

Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuáInost a

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

Hodnocená diplomová práce se zabývá problematikou nekonvenčních technologií
obrábění' Věnuje se především nástřikům a ryužití technologie pulzujícího vodního
paprsku při odstraňování těchto nástřiků. Problémy zde řešené jsou aktuální a
využitelné v praxi' Obsahem i rozsahem splňuje požadavky kladené na dip|omové
p ráce.

Posouzení dosažených výsledků (ýpočty' projekční nebo programové řešení,
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického r.yužití):

Výsledky experimentální práce jsou jasně a přehledně zobrazeny v tabulkách a
grafech a jejich popis je srozumitelný a lysvětlující závislosti účinků technologie
vysokorychlostních vodních paprsků.

V diplomové práci postrádám důležitou část věnující se získání naměřených dat. Je
zde pouze zmíněno, že odebraný objem nástřiku se zjistil profilometrem MicroProf
FRT lyužívající bílé světlo. Není uveden alespoň princip' základní parametry
profilometru a postup měření. Chybí postup qipočtu odebraného objemu, popřípadě
použity software pro tuto analýzu' V případě měření hloubky drážky, kterou
diplomant zmiňuje, není uvedeno měřidlo vůbec. Diplomant by mohle lépe popsat
postup měření hloubky: ve kterém místě byla hloubka měřena, kolik proběhlo měření
jedné drážky, atd' Z píiloŽených obrázků je totiž patrné, že ne ve všech místech
drážky je hloubka stejná. V tomto případě by měla být uvedena chyba měření'
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Aby se dosažené ýsledky lyužily v praxi, balo by potřeba pokračovat více rlo

nioolrxy problému a rozšÍřit experiment o další parametry. Přínos této práce proto

vidím jako jakýsi úvod do problematiky'

3.Původnostpráce(lroporcerozsahujednotlirychčástídlejejichdůleŽitostiaforma
zpracování, jaká oásipráce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

Velká část práce se zabývá rešeržemi nekonvenčních technologií obrábění. Dostateěně

je pak zmíněna technologie lrysokorychlostního votlnÍho paprsku' princip a rozdělení
"ze.o."ýct' nástřiků. V diplomové práci je uvedeno 30 odkazů na použitou odbornou

literaturu, což považuji za dostatečné vzhledem k probírané problematice'

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

pš-i_úe-os_OO3 
',Zásady 

pro l,ypracovťiní c]i'rlo.tt9v1 (bakalťiřské) práce",'dá]'e chyby a

opom"nutí, jqi"h zauaž''oit, přehlednost a \'nější úprava, grafické přílohy, jak práce

oápovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Prácejezpracovánapečtivě,bezvážnějšíchgramatických,stylistickýchivěcných
cnyn. šplňuje zása<ly pro vypracování diplomové prác€' Celkově působi přehledně'

5.Dotazynastudenta(konkrétnidotazy,kterébymělstudentodpovědětuobhajobypráce'
nezbýný bod posudku):

Vysvětlete, jakým způsobem jste postupova| při měření hloubky rytvořené drážkv a

jaký typ měřidla jste použil.

Vysvětlete, co znamená pojem ''ekvivalentni průměr'" který jste uvedl v souvislosti

s použitou vodní tryskou.

6.Celkovézhodnocenipráce(zdasvědčíodostatečnýchodbomýchznalostecha
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Pěkná,dobřezpracovanápráce.Diplomantdostatečněprokázalsvéschopnostii
znalosii z oblasti strojírenské technologie. Práci doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

Pře<lloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.
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