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1. Dosažené výsledky
Hlavním přínosem práce je návrh a zhotovení prototypu polohovacího zařízení pro 3D modeláře. Na
základě práce byla podána žádost na Úřad průmyslového vlastnictví – UPV ČR o zhotovení
průmyslového vzoru. Praktická část poskytuje komplexní technologický postup výroby speciálního
polohovacího zařízení pro 3D modeláře. Výsledky práce mohou být v budoucnu využity pro sériovou
výrobu tohoto výrobku. Další přínos shledávám z praktického hlediska při řešení úkolů při korekci,
tzv. odlazování postrprocesoru (CAM systém Mastercam-řídící systém Heidenhain-obráběcí centrum
DMU 50). Jedná se tedy o korekci naprogramovaných 3osých a víceosých drah nástroje na pracovišti
katedry, kdy došlo k ověření NC kódu na daném novém výrobním zařízení, tedy ověření funkčnosti a
skladby celého vygenerovaného NC programu na stroji při výrobě.

2. Problematika práce
Problematika práce je žádaná a aktuální. Náročnost zadání práce je na velmi vysoké odborné i časové
úrovni. Z hlediska časového je práce velice náročná a to s ohledem na časovou náročnost při
konstrukční a technologické přípravě výroby. Mimo jiné, při samotné výrobě stěžejních dílů strávil
student s vedoucím práce několik směn obsluhou a seřizováním obráběcího centra DMU 50.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student prokázal vysoký stupeň samostatnosti. Student hojně využíval v průběhu práce konzultace s
vedoucím práce. Po jeho průzkumu trhu a odhalení poptávky po tomto produktu provedl sám všechna
konstrukční řešení. Byl iniciátorem při skenovaní prototypových modelů a 3D tisku. Student byl
přítomen a asistoval vedoucímu práce při obsluze obráběcích strojů u výroby stěžejních obráběných
dílů na katedře. Prováděl veškeré manuální a montážní operace.

4. Formální náležitosti práce
Práce nemá žádné formální nedostatky. Přehlednost a grafická úprava práce je na velmi vysoké
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 diplomovou prací diplomant 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. Diplomovou práci doporučuji k
obhajobě. Řešitel diplomové práce splnil zadané téma na výborné odborné a grafické úrovni.
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