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1. Dosažené výsledky
Hlavním přínosem práce je zkrácení doby opracování otvorů v přepážkách pro teplosměnné trubky.
Na tomto zkrácení se podílejí jednak doporučený stroj, ale i po diskusi zvolený nástroj, který umožní
díky využití intenzivnějších řezných podmínek především podstatné snížení strojního času. Při počtu
obráběných otvorů je toto snížení velmi významné.

2. Problematika práce
Bakalářská práce řeší inovativní technologii výroby otvorů pro teplosměnné trubky nízkotlakých
ohříváků. Z pohledu zadávající firmy Vítkovice Power Engineering a.s. se jedná o téma vysoce
aktuální.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení práce byl velmi zodpovědný. Projevilo se to především v častých
konzultacích, a to jak se školitelem na půdě VŠB, tak v podniku VPE a.s., kde tato práce vznikala. Při
závěrečné oponentuře v uvedeném podniku byla tato práce doporučena i k obhajobě v rámci SZZ.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce je práce provedena velmi pečlivě. Je rozdělena do logicky navazujících kapitol a
doplněna vhodně volenými obrázky. Drobným nedostatkem práce je množství chyb gramatického
rázu, které naštěstí nenaruší její obsahovou stránku. V práci je množství odkazů na normy a nutnost a
podmínky jejich dodržování.

5. Dotazy na studenta
1. V kap. 2.3 Nerezové prostředí na str. 16 jsou vyjmenovány zásady pro manipulaci s obráběným
materiálem. Jaký je důvod pro tyto požadavky?
2. V průběhu obhajoby doporučuji podrobněji vysvětlit uplatnění upínacího přípravku a jeho spojení s
obráběnými přepážkami.

6. Celkové zhodnocení práce
Autor bakalářské práce projevil velice dobrou znalost řešené problematiky. Teoretické znalosti
vhodně aplikoval na praktický problém. Výsledkem je návrh inovované technologie pro opracování
otvorů v přepážkách pro teplosměnné trubky.
Za velký klad práce považuji i praktickou realizaci navržené inovace ve výrobním podniku a tak
potvrzení významné ekonomické úspory díky zavedení této nové technologie.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.
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