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1. Problematika práce
Předložená diplomová práce se zabývala návrhem technologie obrábění kalených ocelí, konkrétně
návrhem nové technologie opravy zápustky ve strojírenském podniku. Práce má tedy přímou
návaznost na praxi a náročnost odpovídá zadání DP.

2. Dosažené výsledky
Jelikož se jednalo o práci, která vycházela z potřeb daného podniku je přínos práce nesporný pro
tento konkrétní podnik. Nicméně student jistě získal zkušenosti a dokázal by se prosadit i v jiných
podnicích a firmách.

3. Původnost práce
Teoretická část je do jisté míry převzatá z dostupných skript a publikací. Experimentální část je pak
již zcela dílo autora.

4. Formální náležitosti práce
Práce obsahuje veliké množství gramatických a pravopisných chyb, které by se dle mého názoru
neměli již v diplomové práci vyskytovat, autor by jistě většinu z nich eliminoval, kdyby si prošel
kontrolu pravopisu. Je zde také hodně opomenutí (např. v abstraktu se 2x po sobě vyskytuje zkratka
HSC nebo název kapitoly malým písmem), v seznamu použitých značek a symbolů chybí velké
množství symbolů (např.: L1, L2, G3X, DPM apod). Dále chybí obrázek 17 nebo bylo přeskočeno
číslování o tento obrázek, stejně tak tabulka 9, chybí také spoustu odkazů v textu na uvedené tabulky
a obrázky. Práce by měla být psána v trpném rodě, což v experimentální části není. Bohužel všechny
tyto chyby a opomenutí razantně snižují úroveň práce a autor měl věnovat více času kontrole, jedná
se o diplomovou práci, kde jsou všechny tyto náležitosti důležité.

5. Dotazy na studenta
1) Při návrhu nové technologie opravy zápustky neuvažoval jste o použití 3D kovového tisku? A
popřípadě proč.
2) Proč v ekonomické závěru není provedeno započítání celého kompletu?

6. Celkové zhodnocení práce
Co se týče odbornosti, práce odpovídá nárokům na magisterský stupeň studia, ovšem z pohledu
formálních náležitostí, by práce potřebovala značnou revizi, stejně tak rozšířit závěr, který je velice
strohý. Práci doporučuji k obhajobě.
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