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1. Problematika práce (r,1'mezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadánípráce po stránce odborné i časové):

Práce se zabývá problematikou obrábění hlinikových stitin na CNC stroji. Snahou je
najít vhodné řezné nástroje pro dané obráběné materiály a vhodné řezné podmínky
pro danou operaci. Po stránce odborné i časové odpovídá práce požadavkům
diplomové práce.

Posouzení dosažených ýsledků (ýpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentá|ní ptáce, ďí|čí závěry, přínos práce a moŽnosti jejího praktického rry.uŽití):

Diplomová práce se věnuje všem zadaným úkolům. Využitelnost v praxi je především
pro Íízení samotné operace soustružení a následně pro koncové zákazníky firmy
Urdiamant, s.r.o.

Původnost práce (proporce rozsahu jednotliých částí dle jejich důleŽitosti a forma
zpracování, jaká část práce je pŤevzata a do jaké miry |ze práci pokláďat za dílo studenta):

Struktura práce je v celém rozsahu přehledná. Teoretická část popisuje problematiku
soustružení s ohledem na opracování hlinikových slitin. Informace získané z dostupné
literatury. Experimentální část a její návrh je čistě prací studenta.

Formální náležitosti práce (zda byly dodrŽeny zásady obsaŽené v dokumentu
FS-SME-05_003 ,,Zósady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce.,, dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provo zním a bezpečno stním předpi sům) :

Práce odpovídá formálním náležitostem.
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5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbyný bod posudku):

Bez dotaza.

6. Celkovó zhodnocení práce (zďa svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zdaprácí doporučuje k obhajobě):

Student prokázal dostatečné odborné znalosti a schopnosti. Práci doporučuji k
obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
qýborně.
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