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1. Dosažené výsledky
Přínosem práce je vytvořena databáze upínacích přípravků, používaných při operaci frézování na
obráběcích strojích katedry. Jednotlivé upínací přípravky byly naměřeny a byly vytvořeny jejich
trojrozměrné modely, následně pak zavedeny do tabulky a znázorněny jejich upínací rozsahy a
použití.
Hlavním přínosem práce je eliminace kolizí nástroje (upínače i řezné části) s vytvořeným upínacím
elementem (např. svěrákem). Tím lze podstatným způsobem zamezit zbytečným ekonomickým
výdajům katedry za havárie frézovacího centra DMU 50. Toho lze využít zejména při víceosém
obrábění (zejména při indexovaném obrábění a 5osém plynulém). Databáze upínací přípravků bude
prakticky využíván pro verifikaci obráběcího procesu při tvorbě technologických postupů při vlastní
výrobě na katedře a při tvorbě technologických postupů studenty ve výuce předmětů zaměřující se na
programování počítačem řízených obráběcích strojů.
Výsledky práce jsou tedy využity na domovské katedře Obrábění a montáže a strojírenské
metrologie.

2. Problematika práce
Práce řeší aktuální problematiku vyskytující se v praxi. V tomto případě pro přípravu výroby na
daných obráběcích strojích domovské katedry. Jedná se tedy o konkrétní aplikaci s opakovatelností
při každodenní výrobě. Náročnost zadání práce je na adekvátní odborné i časové úrovni.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student prokázal vysoký stupeň samostatnosti. Student dostatečně využíval v celém průběhu práce
konzultace s vedoucím práce. Student však mohl být více kreativní v navrhovaných řešení dané
problematiky.

4. Formální náležitosti práce
Práce nemá žádné zásadní formální nedostatky. Přehlednost a grafická úprava práce je na dobré
úrovni. Student svou prací prokázal výbornou odbornou úroveň v oblasti strojírenské technologie se
zaměřením na obrábění.

5. Dotazy na studenta
Nemám žádné dotazy na studenta.

6. Celkové zhodnocení práce
Předloženou bakalářskou prací řešitel prokázal, že je schopen samostatně řešit problémy v oboru
„Strojírenská technologie“. Řešitel má výborné teoretické znalosti, dovede se orientovat v odborné
literatuře a dokáže samostatně řešit zadané technické úkoly. Bakalářskou práci doporučuji k
obhajobě. Řešitel splnil zadané téma na výborné odborné a adekvátní grafické úrovni.
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