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1. Dosažené výsledky
Výsledkem diplomové práce je navržení konstrukce a výrobního postupu pro realizaci odvalovací
frézy pro obrobení zubů vložené hřídele. V dílčích kapitolách jsou popsány včechny části konstrukce
včetně nezbytných výpočtů pro stanovení parametrů návrhu frézy. Zvláštní pozornost je věnována
určení počtu chodů a hřebenů frézy, stanovení geometrie břitu a určení modifikovaného profilu
odvalovací frézy pro sražení hran zubů.

2. Problematika práce
Problematika  předložené práce vychází z požadavků výrobní praxe a je tak z hlediska cílového
uživatele velice aktuální. Její zpracování bylo velice časově
i odborně náročné, neboť konstrukce speciálního nástroje typu odvalovací frézy v sobě zahrnuje
celou řadu parametrů, které je třeba navzájem sladit.

3. Přístup studenta k řešení práce
Existence literatury pro oblast navrhování odvalovacích fréz, zvláště s ohledem na možné modifikace
profilů, je značně omezená a v naší jazykové oblasti se vyskytuje velmi sporadicky. Proto si cením
přístupu diplomanta a jeho snahy po vlastním řešení jednotlivých matematických postupů vedoucích
k optimalizování navržených konstrukčních parametrů.

4. Formální náležitosti práce
Práce je jak po obsahové stránce, tak po stránce formální provedena velmi pečlivě. Výpočty jsou
vhodným způsobem okomentovány a doplněny vysvětlujícími obrázky. Závěry teoretických výpočtů
jsou pak kvantifikovány pro konkrétní parametry navrhované frézy a zahrnuty v přehledných
tabulkách.

5. Dotazy na studenta
1. Na jakém stroji je prováděno v úvodu práce zmiňované loupací odvalovací
      frézování a co je možno říci o použitém nástroji pro tuto operaci?
2.  Proč není na výkresu zakreslen profil odvalovací frézy v rovině normálové, tedy
       v rovině kolné na stoupání šneku frézy?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant projevil velmi dobré odborné znalosti a schopnost správné analýzy řešeného problému.
Důkazem toho je přehledné členění postupu návrhu frézy
a definování parametrů, které je nutné při realizaci odvalovací frézy respektovat. Nejedná se však jen
o jejich charakteristiku, ale i o snahu po jejich optimalizaci.
K velkým kladům práce patří zpracování kapitoly 3, která se týká stanovení modifikovaných profilů
odvalovacích fréz. Tato problematika, tolik potřebná pro zvýšení trvanlivosti fréz a zvýšení konfortu
při záběru ozubených kol, se v literatuře nevyskytuje a je tak přínosná i pro teorii navrhování
nástrojů.
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