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1. Dosažené výsledky
Hlavním cílem předložené diplomové práce bylo navrhnout obráběcí přípravek, pomocí kterého by
bylo možné obrobit těleso řízení ve dvou na sebe kolmých rovinách. S ohledem na skutečnost, že
práce vznikla na zakázku od firmy BRANO a.s., je tato práce pro zmiňovaný podnik velmi aktuální.

2. Problematika práce
Diplomová práce řeší návrh přípravku a jeho podrobné rozpracování, návrh ustavení a upnutí tělesa,
kontrolu silového zatížení při obrábění až po závěrečné zpracování výkresové dokumentace. S
využitím podnikových podkladů byla provedena rovněž kalkulace předpokládané ceny přípravku.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení diplomové práce byl zodpovědný. Vedle konzultací s vedoucím práce byla
při realizaci práce potřebná i častá návštěva a konzultace v zadávající firmě. Na základě vnitřní
oponentury v uvedeném podniku byla práce následně doporučena k obhajobě.

4. Formální náležitosti práce
Až na drobné nedostatky (chybějící pozice 7 na výkrese sestavy, nepřesnosti a chybějící rozměry ve
vzorcích výpočtové části)je práce po formální stránce  provedena pečlivě. Kapitoly jsou na sebe
logicky navázány a jsou vhodně doplněny o vysvětlující obrázky. Snad jen kapitola o celkové
kalkulaci přípravku mohla kapitoly o návrhu přípravku uzavírat. I výkresová část je provedena
pečlivě v souladu s platnými pravidly a normami.

5. Dotazy na studenta
1. Budou rozteče otvorů v základové desce vyrobeny s dostatečnou přesností? Na výkrese jsou
definovány pouze rozměry bez tolerancí.
2. Z výkresu základové desky není zcela přesně daná poloha os pro otáčení přípravkem. Byla by
možná konstrukční úprava s cílem sladění osy otáčení s osou, na které leží otvory v ramenech tělesa?
3. Odkud byly brány koeficienty pro výpočet sil obrábění při výrobě otvorů vyvrtáváním?
4. Jak bude zajištěno dodržení rozteče 185 s tolerancí 0,3 mm při otočení tělesa v přípravku pro
zarovnání čel?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor se ve své diplomové práci věnoval problematice návrhu konstrukce upínacího přípravku pro
obrábění. Teoretické znalosti vhodně aplikoval na praktickém návrhu přípravku pro konkrétní
obráběné těleso. Ke kladům práce řadím pečlivost, přehlednost i poměrně rozsáhlou výkresovou
dokumentaci.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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