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1. Dosažené výsledky
Hlavní přínos shledávám ve výzkumu a vývoji v dané sledované oblasti. Z hlediska praktického
shledávám přínos ve vypracovaném porovnání technologií 3osého a víceosého frézování ve vztahu k
přesnosti obrábění a ve vztahu ke kinematice a možnosti uplatnění zmiňovaných technologií při
praktické výrobě na pracovištích katedry.
Výsledky práce budou zavedeny při výrobě na pracovišti katedry Obrábění, montáže a strojírenské
metrologie. Výsledky mohou být také využívány v jiných výrobních prostředí.

2. Problematika práce
Práce řeší aktuální problematiku v praxi při snaze o zvyšování přesnosti obrábění tvarových dílců.
Náročnost zadání práce je na velice vysoké odborné i časové úrovni. Vysoká odborná náročnost byla
zejména v technologické přípravě výroby. Velká časová náročnost byla zejména při samotné výrobě -
bylo vyrobeno 49 vzorků. Strávil student s vedoucím práce, který obsluhoval a seřizoval obráběcí
centrum DMU 50 sca 40 hod. Při měření na měřícím stroji Alicona Infinite Focus (trvající sca 50
hod) student z důvodu bezpečnosti nemohl obsluhovat tento přístroj. Jeho role avšak spočívala v
porovnávání modelů při použití softwaru daného přístroje. Z hlediska mé praxe vedoucího
diplomových prací byla tato práce velice časově náročná a vymyká se tak běžným standardům.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student prokázal vysoký stupeň samostatnosti. Student hojně využíval v průběhu práce konzultace s
vedoucím práce. Student byl přítomen a asistoval vedoucímu práce při obsluze obráběcího stroje a
obsluze měřícího přístroje na katedře. Odborné analýzy pak student vyhotovil sám s využitím
měřícího softwaru přístroje Alicona a CAM systému Mastercam.

4. Formální náležitosti práce
Práce nemá žádné zásadní formální nedostatky. Přehlednost a grafická úprava práce jsou na adekvátní
úrovni. Práce odpovídá normám.

5. Dotazy na studenta
Nemám dotazy na studenta.

6. Celkové zhodnocení práce
Řešitel diplomové práce splnil zadané téma. Předloženou diplomovou prací diplomant prokázal, že je
schopen samostatně řešit odborné problémy v oboru „Strojírenská technologie“. Řešitel má adekvátní
teoretické znalosti, dovede se orientovat v odborné literatuře a dokáže samostatně řešit zadané
technické úkoly. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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