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1. Dosažené výsledky
Hlavním přínosem bakalářské práce je vytvoření nové technologie výroby válcového šneku, která
byla ověřena výrobou dvou kusů prototypu na katedře Obrábění, montáže a strojírenské metrologie.
Práce byla vytvořena pro firmu Fornax, spol. s r.o.. Pro firmu byla dodána komplexní technologie,
tedy technologický postup včetně navržených řezných nástrojů a řezných podmínek, upnutí pomocí
přípravku a vytvořený NC program. Tento NC program je uzpůsoben tak, aby mohl být využit i na
jiných soustružnických centrech, než při výrobě na katedře. Tedy i na soustružnických centrech
využívající jiný řídící systém než Mitsubishi M730BM.
Bakalářská práce bude sloužit také jako ukázka obrábění, technologie a NC programování, na katedře
Obrábění, montáže a strojírenské metrologie ve výuce předmětů zaměřující se na programování
počítačem řízených obráběcích strojů.

2. Problematika práce
Práce řeší aktuální problematiku vyskytující se v praxi. V tomto případě při výrobě válcového šneku.
Jedná se tedy o konkrétní změnu technologie výroby v praxi. Využitelnost shledávám zejména v
praxi, kde navrhovaná technologie bude zařazena do sériové výroby. Avšak využitelnost práce bude i
při výuce předmětů realizovaných domovskou katedrou. Náročnost zadání práce je na vysoké
odborné i časové úrovni odpovídající spíše diplomové, než bakalářské práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student prokázal vysoký stupeň samostatnosti. Student velice často využíval v průběhu práce
konzultace s vedoucím práce. Student byl přítomen a asistoval vedoucímu práce a operátorovi při
obsluze obráběcího stroje. Při konvenčním obráběním byl přímo operátorem stroje. Prokázal vysoký
stupeň samostatnosti při návrhu řezných nástrojů a řezných podmínek. Bohužel student nevytvořil
stěžejní NC program pro řízení CNC soustružnického centra, avšak na vině je chybná skladba
předmětů, které řadí předmět CAM systémy v obrábění až do 4.ročníku. Student tedy tento předmět,
ve kterém by se tuto problematiku naučil, ještě neabsolvoval.

4. Formální náležitosti práce
Práce nemá zásadní formální nedostatky. Přehlednost a grafická úprava práce jsou na adekvátní
úrovni. Práce odpovídá ČSN normám a směrnici FS_SME_05_003.

5. Dotazy na studenta
Nemám 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 grafické úrovni. Práci zejména pro
nevyužívání konzultací s vedoucím práce hodnotím známkou velmi dobře.
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