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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zaďáni práce po stránce odborné i časové):

Úkolem zadané práce bylo komplexní řešení sériové výroby hydraulického bloku
EHR-STEYER. Vlastní řešení spočívalo ve výběru vhodného výrobního zaÍizeni
včetně návrhu upínačů, které měly splňovat požadavek sériovosti výroby při
maximálním využití možností zvoleného výrobního zaÍízení. Za hlavní část
požadovaného řešení považuji vlastní návrh obrábění bloku EHR-STEYER. V této
části byl řešen návrh nástrojů a vlastní technologický postup obrábění včetně
programu pro obráběcí stroj. Tyto části byly v diplomové práci velice komplexně
řešeny a svým rozsahem a šíří řešené problematiky představují velice rozsáhlý úkol.

Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení,

experimentální práce, díIči závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického vyuŽití):

Výsledkem diplomové práce je komplexní návrh na řešení zadaného úkolu.
V technicko_ekonomickém hodnocení bylo velice detailně vyhodnoceno navržené
řešení, které bylo částečně ověřeno při výrobě ověřovací sórie. Všechny zjištěnó
skutečnosti potvrzují správnost a úspěšnost řešení. Sériová výroba bloku EHR-
STEYER bude zajišt'ována v plném rozsahu dle zpracovaného řešení v této

diplomové práci.

Původnost práce (proporce rozsahu jednotliqých částí dle jejich důležitosti a forma

zptacováni, jaká část práce je pŤevzata a do jaké míry \ze práci pokládat za dílo studenta):

Řešení opracování konkrétního hydraulického bloku EHR-STEYER bylo ve svých
jednotlivých částech řešeno dle představ firmy TFA alfa s.r.o. Jednotlivé části práce
jsou zpracovány komplexně a umožňují praktické využití. Celá diplomová práce byla



/

zpracován a za Ítzké součinnosti zpracovatele a technického úseku firmy TFA alfa

s.r.o. Zpracovatel diplomové práce byl při řešení tohoto rozsáhlého úkolu veden

hlavním technologe* ti.*y tn,q' uttu s.r.o. a jednotlivé části konkrétního řešení

úkolu jsou výsledkem práce zpracovatele této diplomové práce.

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

pS-SME-05-003 ,,Zčtsady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce", dále chyby a

opo-.n,rtí, 1"1i.t' závaŽnost' pi.hl.dnost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce

o'dpovídá noimám, popř. provo znim a bezpečnostním předpisům):

K formálním náležitostem diplomové práce nejsou ze strany oponenta Žádné výhrady'

Celkové zpracování včetně úpraly působí velice kultivovaně.

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbyný bod posudku):

Vysvětlete proč bylo přistoupeno k vlastnímu návrhu nástroje T4'

V technicko-ekonomickém hodnocení je uvedeno, že výpočet ziskovosti je propočten

na spodní mez. Zjakých důvodů je možné předpokládat zvýšení efektivity výroby

proti hodn otátmrkteré jsou uvedeny v technicko-ekonomickém hodnocení'

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a

schopnostech studenta , zdapráci doporučuje k obhajobě):

Hodnocení diplomové práce je ze strany oponenta velice kladné. Řešení je komplexní

a řeší jednotlivé části v požadovaném rozsahu. Hlavním měřítkem úspěšnosti je

průběh realízace ověřovací série, která byla realizována s výsledky, které potvrzují

správnost řešení.

Rozsah práce svědčí o širokém rozsahu znalostí zpracovatele.

V Kostelci
nad orlicí dne 20.5. 2011

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

výborně.

\*--l
s oponenta Prace


