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Téma práce:                                      Vakuové upínání pro strojní obrábění 

 

Jméno a příjmení studenta:            Bc. Petr Mičola, DiS. 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 

Práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 

částí práce, hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování), 

případně jejich úplnosti? 

 

Struktura diplomové práce je dostačující. Práce obsahuje minimum 

pravopisných a formálních chyb. Některé kapitoly by zasloužily více rozpracovat, 

zejména ty, kde student popisu použité řešení. Většinou se spokojí s konstatováním, jaké 

použil řešení, avšak neuvádí úvahy, které ho vedly k tomuto řešení, popř. jaké jsou 

alternativní možnosti. 

 

3. Uveďte jaký je způsob využití práce? 

 

Předložená diplomová práce řeší aktuální potřebu vakuového upínání Katedry 

materiálů a technologií pro automobily. 

 

4. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

 

Výběr, množství, využití a zpracování literárních pramenů je dostačující. 

 

5. Odpovídají použité postupy řešení v oboru obvyklým trendům? 

 

Použité postupy, řešení i technologie odpovídají obvyklým trendům v oborů 

a možnostem pracoviště. 

 



6. Práci hodnotím: zde uveďte hodnocení práce (výborně, velmi dobře, dobře, 

nevyhovující) 

 

Velmi dobře 
 

 

7. Dotazy na studenta, jiné poznatky, kritické připomínky: 

 

Student ve své práci, mimo samotných návrhů dvou upínacích systému, provedl 

kontrolní měření a výpočty. Schází mi lepší popis, k čemu byly experimenty provedeny, 

a jaké jsou závěry a výstupy pro obrábění reálné součásti. 

 

1. Mohl by student lépe pospat, jaké jsou závěry z provedených součásti a jaký 

mají vztah k volbě řezných parametrů? Popř. uvést příklad? 

 

2. Bylo by možno lépe popsat, co vedlo studenta k výrobě vlastního vakuového 

stolu, a nebyl nakupeny jako hotové řešení? Popř. proč byl zvolen tento způsob 

upnutí? 
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