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1. Problematika práce
Problematika vhodné volby dokončovací technologie pro realizaci požadované mikrogeometrie břitu
řezného nástroje a jejich objektivní zhodnocení je pro oblast řezných nástrojů vysoce aktuální, a to
jak pro obec akademickou, tak především pro průmyslovou aplikaci. Cílem práce, v textu práce
obtížně dohledatelným, tak bylo porovnat tyto technologie s ohledem na dosažené parametry ostří na
zvolených vzorcích vyměnitelných břitových destiček.

2. Dosažené výsledky
Výsledky experimentálního měření potvrdily, že dokončovací technologie mají významný vliv na
konečnou podobu ostří s ohledem na jeho mikrogeometrii. Výsledné hodnoty nejsou vždy v
požadované toleranci, avšak je třeba si uvědomit, že jednotlivé dokončovací technologie jsou
ovlivněny celou řadou vstupních parametrů, které je možné s ohledem na očekávaný výsledek
optimalizovat. Autor svá měření shrnul v závěru práce, porovnání dosažených výsledků v tabulce či v
tabulkách pro různé hodnoty nominálního poloměru zaoblení ostří by bylo ještě názornější.

3. Původnost práce
Práce vychází z poměrně podrobné teoretické části, někdy nad rámec bakalářské práce (kapitolu 2
bych spíše nahradil vysvětlením jednotlivých parametrů, které byly v rámci experimentální části
práce měřeny). Spolu s experimentální částí práce, kterou lze do značné míry pokládat za dílo autora,
však tvoří vyvážený celek. Oceňuji dobrou práci s doporučenou literaturou včetně literatury
zahraniční.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po obsahové i po formální stránce provedena velmi pečlivě a v souladu s požadavky na
bakalářskou práci. Bakalářská práce není prosta formálních chyb gramatického rázu (bór, nárustek,
měřící, na plochách hřbetě a čele,...), zajímavých slovních spojení (brusné paty) či obtížně
uchopitelných vět (... je jednou z nekonvenčních dokončovacích procesů,... tak aby řezný proces
splňoval základní podmínky záběru, Měřícím zařízením byl použit ...). Diskutabilní je rovněž kolísání
od minulého po budoucí čas v rámci jedné kapitoly a citace elektronických zdrojů bez uvedení jejich
autorů. Práce je vhodně doplněna o dokumentaci průběhu experimentů.

5. Dotazy na studenta
1. Z jak velké plochy čela a hřbetu byly získány hodnoty pro zjišťování parametrů plošně drsnosti?
2. Nerozumím větě: "Měření plošné drsnosti na daných vzorcích VBD má daleko vyšší význam než
vyhodnocování plošné drsnosti" na str. 63. Lze ji vysvětlit?
3. Bylo by možné použité metody úprav VBD vzájemně zhodnotit? Např. z hlediska dosažitelných
parametrů, ekonomického hlediska, ...?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor bakalářské práce projevil velmi dobrou znalost řešené problematiky a  schopnost analyzovat
hlavní body zadaného problému. Práce je logicky členěna a v závěru se autor pokusil i o jistá
doporučení pro praxi. Ke kladům práce je třeba přiřadit i skutečnost, že se jednalo o první takto
postavený experiment  v rámci katedry a v blízké budoucnosti bude možné na něj navázat další
experimentální činností. Bakalářskou práci pana Tomáše Částečky doporučuji k obhajobě.
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