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Problematika práce (lymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odbomé i časové):

Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení povrchových
charakteristik díIenských eta|onů bezkontaktní metodou. Student zkoumal povrchy
vytvořené soustružením a broušením v různých stupních drsnosti prostřednictvím
několika povrchových parametrů. Téma práce je aktuální vzhledem k nízkému
povědomí odborné veřejnosti o výhodách plošných parametrů při hodnocení kvality a
struktury měřených povrchů. Odbornou i časovou náročnost práce považuji za
průměrnou.

Posouzení dosažených výsledků (qÍpočty' projekční nebo programové řešení'
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického r1ruŽítí):

Dosažené rysled\ student předkládá ve formě tabulek naměřených či lypočtených
hodnot a grafů. Rozsah experimentálních prací odpovídá řešené problematice,
dosažené výsledky jsou studentem vhodně zpracovány, zhodnoceny a vysvětleny.
Přínos práce spatřuji v porovnání dvou odlišných přístupů k hodnocení textury
povrchů a to prostřednictvím proÍilových či plošných parametrů.

Původnost práce (proporce rozsahu jednotliých částí dle jejich důleŽitosti a ťotma

zpracoviirrí, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

Práce je rozdělena na část teoretickou, kde student seznamuje čtenáře s technologiemi
soustruženi a broušení' definuje profilové a plošné parametry povrchu a uvádí
způsoby měření topografie ploch, a část experimentální s popisem vlastního měření,

1.

2.

Autor závěrečné práce: Bc. Pavel Turek
Oponenr: Ing. Libor Sitek, Ph.D.

Studi1ní program: N2301 Strojní inženýrství

StLrdijni obor: 2303T002 Strojírenská technologie

Akademický rok: 2016/201',7

Název tématu: VÍceparametrové hodnocení povrchů součástí



analýzou a hodnoccním výsledků. Uvedení jednotlivých částí práce považuji za
opodstatněné. Kromě úvodních rešerší lze práci považovat za vlastní práci studenta.

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsaŽené v dokumentu

FS_SME_O5 O03 ,,Zásady pro vypracování diplomové (bakalářske) práce", dále chyby a

opomenutí, jejich závaŽnost, přehlednost a vněj ší úprava, grafické přílohy, jak práce

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Práce jc koncipována v souladu se zadanou osnovou' struktura jednotlivých částí je

přehlednáo kapitoly na sebe logicky navazují' Rozsah i obsah jednotlivých částí práce
odpovídá řešené problematice. Rešeršní část čcrpá především z odborné literatury a

internetových zdrojů, které student řádně cituje. Práce obsahuje veškeré náležitosti a
přílohy, jak stanovuj e dokument FS_SME-O5-003.

I přes pečlivé zpracování se však student dopusti| několika méné závažných chyh či

nepřesností. Některé z nich uvádim v následujících bodech:

l. Na straně 11 v kapitole 1.l.1 jsou nesprávně označeny rychlosti v jako různé typy
pohybů.

2. V textu je občas odkaz na jiný obrázek' než student pravděpodobně zamýšlel (obr.

6 na str.20 nebo odkaz na obr. 6 na straně 35).

3. Není zcela jasné, co je míněno pojmem ''lryšší řezné podmínky'' (obr.3 na str. 14).

4. V teoretické části je dle mého názoru uvedeno zbytečně mnoho parametrů povrchu,
které pak student v praktické části nijak neměří ani nevyužívá.

5. Pro větší přehlednost mohly být u grafů porovnávajících parametry drsnosti u

zkoumaných ploch (obr. 26 a 27) uvedeny také deklarované hodnoty parametrů
udávaných výrobcem vzorkovnic.

6. Poměrně často se v práci vyskytují gramatické chyby, zejména v teoretické části
(špatný slovosled, chybějící písmena či nesprávná slova apod.), dané však spíše
nepozorností, než neschopností studenta se vhodně vyjádřit.

Dotazy na studenta (konkrétní dotazry, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbýný bod posudku):

1. Stanovte šikmost proÍilu plochy uvedené na obr, 22 na str. 39. Jakou výhodu může
tato plocha představovat z technologického hlediska?

2. Na str. 17 zmiňujete pojem ''hlavní pohyb''' vysYětlete, co obecně tento pojem v
teorii obrábění znamená.

Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odbomých znalostech a

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Úkoly u cíle stanov€né v ZásarJách pro vypracování uvedených v Zadáni diplomové
práce byly studentem splněny. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě. I přes
výhrady k některym gramatickým a věcným chybám nemohu předloženou práci
vzhledem k pečlivě provedeným experimentům a dobřc zpracovaným 

^interpretovaným výsledkům hodnotit jinak, nežli výborně (l).

5.

6.



Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

qýborně.
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