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1. Dosažené výsledky
Téma diplomové práce bylo zadáno společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.  je velmi
aktuání a náročné a zabývá se návrhem ochranných přípravků při vrtání a řezání laserem.

2. Problematika práce
Předložená diplomová práce plně splnila zadání. Byl proveden velmi detailní teoretický rozbor dané
problematiky v souladu se zadáním na který navázala praktická realizace řešení. Za velmi cenné
považuji provedené experimentální práce s dosaženými výsledky, které dokumentují úspěšné řešení
dané problematiky.

3. Přístup studenta k řešení práce
Při řešení zadání diplomant přistupoval systematicky, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a z
teoretických rozborů jsou správně vyvozeny závěry pro experimentální část práce. Řešení diplomové
práce diplomant pravidelně konzultoval.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce diplomová práce plně splňuje požadavky kladené na tento typ práce.Práce je
členěna do  čtyř základních kapitol,obsahuje 76 stran textu, který je vhodně doplněn obrázky, grafy  a
tabulkami.Při zpracování diplomové práce použil diplomant 44 literárních odkazů.V práci se
vyskytují drobné nepřesnosti a překlepy , které však nesnížují celkovou úroveň prác

5. Dotazy na studenta
K předložené diplomové práci mám následující připomínky resp náměty pro diskuzi:
1) Jaká jsou zdravotní a hygienická hlediska při použití navrženého stínění pomocí teflonu
2) Na str.60 uvádí diplomant,že vícevrstvé páskové chránění zhodnotil graf na obr.71- prosím o
vysvětlení
3) Lze ekonomicky zhodnotit navrhované řešení

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce plně splnila zadání. Byl proveden teoretický rozbor dané problematiky v
souladu se zadáním na který navázala praktická realizace řešení. Za velmi cenné považuji provedené
experimentální práce s dosaženými výsledky, které dokumentují úspěšné řešení dané problematiky.
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Ostrava, 27.05.2016 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.


