
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Vedoucí diplomové práce: prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Oponenti: Ing. Pavel Krahula
Téma: Hladicí vyměnitelné břitové destičky a jejich využití v procesu frézování
Verze ZP: 1
Student: Ing. Jan Rekšák

1. Dosažené výsledky
Hlavní snahou DP je nalezení vhodného typu dokončnovací (hladicí) VBD z pohledu výsledné
drsnosti obrobené plochy, případně do povrchové vrstvy vnesených zbytkových napětí. Práce
obsahuje značné množství naměřených hodnot, ze kterých by bylo jistě možné provést rozsáhlejší
diskusi získaných výsledků, než je provedeno v závěru práce.

2. Problematika práce
Diplomová práce řeší problematiku využitelnosti a oprávněnosti aplikace hladicích destiček pro
proces čelního frézování frézovacími hlavami s VBD. Z pohledu zadávající firmy Pramet Tools je
toto téma nanejvýš aktuální s ohledem na možnost zavést sériovou výrobu optimalizované destičky.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení zadaného tématu byl velmi zodpovědný. Projevilo se to jak častými
konzultacemi a realizací částí experimentu na půdě VŠB-TUO, tak v podniku Pramet Tools, kde tato
práce vznikala.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce provedena pečlivě a až na drobné chyby spíše gramatického rázu splňuje
beze zbytku požadavky na obsah DP. Práce je rozdělena do logicky navazujících kapitol a doplněna
vhodně volenými obrázky.

5. Dotazy na studenta
1. S ohledem na deklarovanou oblast hlavního použití VBD (P a K) by mě zajímal materiál substrátu
a složení povlaku testovaných VBD.
2. Čím si vysvětlujete rozdíl v naměřených hodnotách Ra na stejných vzorcích v kapitolách 5.1 a 5.2?
Jednalo se o stejné řezné podmínky, především posuv.

6. Celkové zhodnocení práce
Autor diplomové práce projevil dobrou znalost řešené problematiky. Teoretické znalosti vhodně
aplikoval na praktické zkoušky. Jejich rozsah byl dostatečný pro provedení kvantitativního
vyhodnocení experimentu. Výsledkem je navržení nejvhodnější varianty VBD s ohledem na
výslednou drsnost obrobeného povrchu.
Za významný klad práce považuji i spolupráci v VŠB při doprovodných měřeních zbytkových napětí,
i když zde bych přivítal podrovnější vyhodnocení provedených experimentů.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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