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Název tématu: Návrh kontrolního přípravku pro měření vyměnitelných 
břitových destiček

1. Problematika práce (vymezení  okruhu problémů řešených v práci,  jejich  aktuálnost  a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

Práce se zabývá konstrukcí přípravku pro měření VBD, který řeší optimální umístění
několika  vybraných  typů  tvarových  destiček  v  měřícím  přístroji.  Práce  popisuje
postup výroby a  současný způsob  měření  VBD a pomocí  konstrukčního  softwaru
modeluje  vhodný  přípravek.  Návrh  je  doplněn  pevnostními  výpočty,  výrobními
výkresy a technologickým postupem výroby jednotlivých komponent přípravku.

2. Posouzení  dosažených  výsledků (výpočty,  projekční  nebo  programové  řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Výsledkem práce je rozpracovyný návrh univerzálního upínacího přípravku, který
vyhovuje  pro měření  geometrie  vybraných  typů  VBD a  bude  v  praxi  sloužit  pro
kontrolu  vybroušeného  tvaru  destičky  na  typově dvou  odlišných  elektrooptických
měřidlech.

3. Původnost  práce (proporce  rozsahu  jednotlivých  částí  dle  jejich  důležitosti  a  forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

Práce je zcela původní, student samostatně  navrhl, zkonstruoval, vypočítal a nastínil
možný způsob výroby přípravku v několika variantách podle požadavku zadavatele.
Zohlednil  také  požadavek  na  velkou  univerzálnost  a  variabilitu  kontrolovaných
destiček do jednoho přípravku, což se zpočátku zdálo jako velmi obtížně řešitelné.
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4. Formální  náležitosti  práce (zda  byly  dodrženy  zásady  obsažené  v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí,  jejich  závažnost,  přehlednost  a  vnější  úprava,  grafické  přílohy,  jak  práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Práce dle mého názoru věcně a výstižně popisuje problematiku návrhu konktrétního
přípravku  a  je  doplněna  schématickými  a  přehlednými  obrázky,  které  čtenáři
usnadňují pochopení postupu konstrukce a orientaci.

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku):

Dovede  si  diplomant  představit  variantu  konstrukce  přípravku  bez  pohyblivého
ramena a jaké by byly nevýhody (případně výhody) tohoto řešení?

6. Celkové  zhodnocení  práce (zda  svědčí  o dostatečných  odborných  znalostech  a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Práce zcela naplnila zadání, diplomant uplatnil znalosti z konstrukce, technologie a
souvisejících oborů a navrhl měřící přípravek, který je funkční a uplatnitelný v praxi.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.

V Petřvaldě dne 7.5.2015

podpis oponenta práce
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