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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce byla zpracována za spolupráce společnosti MRB Sazovice, spol. s r.o. se sídlem v
Sazovicích u Zlína. Práce se zaměřila zejména na využití systému CoolLine při řezání mezních
tlouštěk plechů (15 až 20 mm) z konstrukční oceli CO2 laserem.
V teoretické části autor popsal princip chlazení řezu vodou s možnými poruchami při dělení a
následně samotný systém CoolLine. Experimentální část obsahuje hodnocení kvality povrchu řezu
vzorků a jejich tepelně ovlivněné vrstvy.
Výsledky jsou prakticky využitelné v uvedené společnosti.

2. Problematika práce
Výsledky provedeného experimentu byly v závěru práce ekonomicky zhodnoceny u reálné zakázky
společnosti MRB Sazovice, spol. s r.o. Práce řeší aktuální téma a úzce navázaná na praxi. Po odborné
i časové stránce odpovídá zadání diplomové práce.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využíval konzultací a přistupoval zodpovědně k tvorbě práce. Aktivnost studenta se projevila
v rozsáhlosti práce ve vztahu k množství pořízených experimentální dat a jejich vyhodnocení.

4. Formální náležitosti práce
Práce je členěna do příslušných kapitol a postupuje od teoretického základu až k praktické aplikaci.
Kapitoly jsou z hlediska obsahu ucelené.
Student dodržel formální zásady pro zpracování diplomové práce dané Fakultou strojní VŠB-TUO.
Zápis citací je zpracován podle ISO 690.

5. Dotazy na studenta
Nemám dotazy na studenta. Všechny dotazy byly zodpovězeny během konzultací závěrečné práce.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou. Z práce jsou patrné velmi dobré teoretické i
praktické znalosti problematiky. Předloženou diplomovou práci pana Bc. Lukáše Vrabčeka
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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