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1.  Problematika práce 

Práce se zabývá velmi aktuální problematikou možnosti renovace funkčních ploch skalní 

frézy. Při změně ekonomický podmínek se problematika renovací, prodloužení životnosti 

nástrojů stává velmi aktuální. Práce se sice zabývá řešením aktuálního problému řešeného 

zaměstnavatelem studenta, ale před podobným problémem stojí cela řada dalších uživatelů 

podobných zařízení, což jenom potvrzuje aktuálnost tématu. Rozsah řešené problematiky byl 

upraven s ohledem na požadavky BP ale i tak významně převyšuje běžný rozsah prací daného 

stupně.  

 

2. Dosažené výsledky 

V BP je proveden teoretický rozbor řešené problematiky na základě, kterého je proveden 

účelný návrh experimentu a jeho ověření. Za nehodnotnější přínos práce pokládám ověření 

navržených variant v reálných podmínkách, což umožňuje velmi rychlé a objektivní 

vyhodnocení. I přes omezení dané rozsahem BP jsou dosažené výsledky ihned aplikovatelné 

v praxi se zřetelným technickým a ekonomickým přínosem. Navrhnutou metodiku řešení, 

doporučuji dál rozvíjet v rámci řešení magisterské práce, které může velmi dobře navázat na 

předloženou práci. 

 

3. Přístup studenta k řešení práce 

Přístup studenta k řešení dané problematiky byl zcela samostatný s pravidelnými 

konzultacemi. Nezanedbatelný vliv na kvalitu práce měl i velmi vstřícný přístup mateřské 

firmy (D5 a.s), která vytvořila velmi dobré podmínky pro řešení zadaného tématu. 

 

4. Formální náležitosti práce 

 

Z formálního hlediska je práce zpracovaná na patřičné úrovni. Menší nedostatky nijak 

nesnižují celkovou úroveň BP. Pro přehlednost mohla být provedena diskuse dosažených 

výsledků odděleně od závěrečné kapitoly.  

 

5. Dotazy na studenta 

 

Podobné nástroje pracují v řadě odvětví (hornictví, těžba surovin), namáhání ploch je ale 

většinou pouze abrazi. Upřesněte, které materiály vedle abraze odolávají i vyšším teplotám? 

 

Do hodnocení nákladů na jednotlivé varianty (kap. 3.7) nebyly zahrnuty náklady na případnou 

mechanizaci resp. automatizaci renovací. Uveďte, jaký vliv by měly tyto náklady na celkovou 

efektivitu navrhovaných renovací? 

 

 

 

 



6.  Celkové zhodnocení práce 

 

Práce je logicky členěná do jednotlivých kapitol a je doplněná řadou obrázků a grafických 

příloh. Student splnil zadání v  plném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě před státní 

závěrečnou komisí. Práci hodnotím známkou 

 

výborně. 

 

V Ostravě 28.5.2012               Ing.Vladislav Ochodek 

 

 

 

 

 

 


