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1. Dosažené výsledky
Hlavním výsledkem předložené bakalářské práce bylo přesunutí operací vrtání otvorů a řezání závitů
do čelních ploch těles raklových komor, realizovaných na pracovišti vodorovného vyvrtávání, na
pracoviště CNC obráběcího centra, kde jeho obsluha v průběhu frézování tělesa komory může ručně
zmiňované operace provést s využitím přípravku, který garantuje dodržení přesnosti těchto operací.

2. Problematika práce
Bakalářská práce řeší návrh přípravku a jeho rozpracování v podobě výkresové dokumentace. Tento
přípravek umožní zefektivnit opracování závitů v čelech raklových komor nejen z pohledu
technického, ale především z důvodu významné úspory nákladů. Na základě tohoto konstatování je
řešení bakalářské práce pro zadávající podnik velmi přínosné.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení bakalářské práce byl velmi zodpovědný. Vedle pravidelných konzultací s
vedoucím práce byl nucen významnou část času věnovat i praktickým návštěvám podniku, neboť
problematika , řešená v rámci BP, překračovala teoretický rámec dosavadního bakalářského studia.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce provedena velmi pečlivě. Kapitoly na sebe logicky navazují, jsou vhodně
doplněny vysvětlujícími obrázky. I její výkresová část je provedena pečlivě v souladu s platnými
pravidly a normami.

5. Dotazy na studenta
1. Z práce jednoznačně nevyplývá, zda bude vždy dodržena požadovaná přesnost roztečí jednotlivých
otvorů v čelech raklových komor. Na výkresech kostek není explicitně uvedena rozteč otvorů pro
zavedení vrtacích pouzder, ani patřičný výpočet.
2. Při hmotnosti jednotlivých raklových komor se neuvažovalo o dodatečném upnutí komory v
průběhu ručního obrábění otvorů. Bylo by možné tento předpoklad potvrdit výpočtem?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor se ve své práci věnoval klasické problematice návrhu konstrukce upínacího obráběcího
přípravku. S ohledem na stupeň studia bylo nutné celou řadu faktů nastudovat nad rámec učebních
osnov bakalářského studia. Ke kladům práce řadím především přehlednost, názornost grafické
stránky a velmi pečlivou a rozsáhlou výkresovou dokumentaci.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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