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1. Dosažené výsledky
Hlavním výsledkem předložené práce je návrh inovace při dokončovací operaci obrobení povrchu
hydraulické kostky. Cílem práce bylo nalezení vhodných nástrojů a řezných podmínek, za kterých by
bylo možné nahradit časově i ekonomicky náročnou operaci broušení frézováním za dodržení
požadovaných výkonnostních i kvalitativních parametrů.

2. Problematika práce
Z důvodu zamyšleného převedení technologie broušení od externího dodavatele na technologii
frézování ve vlastním výrobním zařízení je řešená problematika pro firmu, zadávající téma diplomové
práce, velmi aktuální. Časová i odborná náročnost práce se odrazila v jejím velmi dobrém zpracování.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup diplomanta k řešení práce byl velmi zodpovědný. Připomínky vedoucího práce byly průběžně
zahrnovány do vlastí práce. Realizace diplomové práce vyžadovala kontakt jejího autora se zástupci
zadávající firmy.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce provedena velmi pečlivě. Je rozdělena do logicky navazujících kapitol a
doplněna vhodně volenými obrázky. Ke kladům práce řadím i nástin ekonomické efektivity
navrhovaného řešení náhrady operace broušení frézováním.

5. Dotazy na studenta
Poměrně vysoké hodnoty posuvů na zub u některých prováděných experimentů vycházely ze
zjednodušujícího průběhu obrábění s využitím jedné břitové destičky. Výsledné hodnoty opotřebení
byly výrazné a ovlivnily do jisté míry i drsnost obrobeného povrchu. Jak by se podle diplomanta
změnily výsledky obou těchto parametrů (opotřebení a Ra), pokud by se použil nástroj plně obsazen
destičkami, případně s využitím destičky zahlazovací?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant projevil velmi dobrou znalost řešené problematiky. Teoretické znalosti vhodně aplikoval
na praktickém příkladu. Výsledkem je návrh inovované technologie pro opracování povrchu
hydraulických kostek. Za velký klad práce považuji i praktickou realizaci navržené inovace ve
výrobním podniku a potvrzení významné úspory zavedením této technologie.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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