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1. Dosažené výsledky
Předložená bakalářská práce řeší vhodnost použití nástrojů z řezné keramiky firmy Tungaloy při
obrábění materiálu 13MoCrV6 na simulátoru přerušovaného řezu. Výsledky a závěry práce jsou
součástí souboru měření při řešení projektu GAČR a mohou být využívány jako vodítko při obrábění
přerušovaným řezem.

2. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá experimentálním stanovením počtu rázů do lomu nástroje nebo dosažení
předem stanoveného limitního počtu rázů při různých řezných parametrech. V úvodu se bakalářská
práce zabývá vlivem tepelných a mechanických rázů na ostří nástroje. Za stěžejní lze považovat
experimentální část práce, ve které je uveden popis přípravku, použitého stroje i nástrojů a stanoven
limitní počet rázů. Následuje vyhodnocení a diskuze k testům pro jednotlivé řezné materiály a řezné
parametry a závěr bakalářské práce. Práce byla náročná na odborné znalosti diplomanta i po stránce
časové při vykonávání celé řady experimentů v laboratořích katedry.

3. Přístup studenta k řešení práce
Studentka pracovala samostatně, průběžně využívala konzultací s vedoucím práce a účastnila se
experimentů, které byly potřebné k úspěšnému vyřešení bakalářské práce.

4. Formální náležitosti práce
Formální náležitosti práce jsou na standardní úrovni a je bez výraznějších chyb nebo překlepů a
kapitoly na sebe logicky navazují. Bakalářská práce odpovídá zvyklostem při psaní podobných prací
a je v souladu s požadavky kladenými předpisy FS VŠB-TU Ostrava.

5. Dotazy na studenta
1) Který ráz je horší pro nástroj - mechanický nebo tepelný?
2) Jakým způsobem byla zajištěna tuhost a bezpečnost upnutí lišt v přípravku?

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce prokazuje, že diplomantka je schopna samostatné práce, dobře se orientuje v
literatuře a dokáže aplikovat nabyté znalosti při řešení technických problémů. Proto doporučuji
bakalářskou práci slečny Simony Kocifajové k obhajobě.
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