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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Hodnocení strategií obrábění je velmi složitá problematika. Na strategii je totiž nutno pohlížet se značnou 
komplexností. Jde jednak o snadnou tvorbu samotného programu v CAM systému, ale zároveň také o silové 
zatížení nástroje nebo opotřebení nástroje při samotném obrábění. Řešitel se ale také musí orientovat v oblasti 
nastavení řezných podmínek, musí rozumět významu jednotlivých nastavení řezné geometrie nástroje atd.  To 
klade na řešitele poměrně velké nároky, neboť je třeba, aby se orientoval nejen v prostředí CAM, ale také 
v oblasti měření řezných sil nebo v oblasti hodnocení opotřebení nástroje. Obecně to vyžaduje velký přehled 
v oblasti obrábění a zkušenosti s praktickým obráběním.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

V práci nejsou dostatečně jasně definovány cíle práce. V kapitole 1 jsou cíle práce zmíněny pouze jednou větou 
(poslední věta), popis zbytku cílů je pak různě „roztroušen“ v dalším textu. Obecně je ale možné konstatovat, že 
tyto cíle splněny byly. Jako nedostatečně průkazné je možné označit hodnocení opotřebení nástrojů. To ale není 
žádné překvapení, nástroje po pár minutách obrábění hliníkové slitiny v principu žádné opotřebení mít nemohou. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Autor se při postupu řešení zaměřil nejprve na obecný popis problematiky obrábění. Dále se pak věnuje samotnému 
porovnání jednotlivých hrubovacích operací na testovacím kusu. Síly naměřené při testech pak přehledně srovnává 
v tabulkách a grafech, stejně tak srovnává i časy obrábění jednotlivými strategiemi. 
Klasické obrábění sice může z porovnání vycházet jako nejvhodnější strategie (vzhledem k výrazně nižším časům), ale jak 
autor v závěru správně připomíná, v praxi je vzhledem k nerovnoměrnému zatížení nástroje nutné výrazně snížit řezné 
podmínky. Jen bych ještě podotkl, že u klasických strategií není řešen rovnoměrný úhel záběru (TEA), takže často dochází při 
propojení jednotlivých oblastí obrábění k tomu, že nástroj jede tzv. „do plna“. To samozřejmě posouvá zatížení nástroje při 
klasické strategii do úplně jiných hodnot. 
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Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Jak již bylo napsáno v úvodu, téma práce je velmi složité a vyžaduje značné množství teoretických, ale i praktických 
zkušeností. Autor poměrně velmi dobře nastavil podmínky testů a vypořádal se i s hodnocením naměřených výsledků.  
Zásadní výtka ale směřuje k hodnocení průměrných sil. V podstatě nejsou průměrné síly z hlediska přetížení nástroje 
důležité, nejdůležitější je maximální síla, která může zapříčinit přetížení nástroje nebo vznik vibrací. Při stejných řezných 
podmínkách je tedy nelogické, aby různé strategie dosahovaly různých velikostí řezných sil. Což je ostatně patrné 
i z naměřených dat, kde všechny tři strategie dosahují více méně stejné hodnoty síly Ft = 260 N. Rozdíl průměrných sil je pak 
způsoben rozdílným průběhem sil, kdy strategie „Adaptivního hrubování“ dosahuje vyšších hodnot průměrné síly proto, že 
je schopna dosáhnout hodnot maximálního zatížení mnohem rychleji než konkurenti. Což je naopak velká výhoda, která se, 
mimo jiné, projeví nejkratším časem hrubování ze třech porovnávaných strategií a zároveň nemůžeme mluvit o přetížení 
nástroje. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se vyskytuje minimální množství chyb, obrázky jsou dostatečně velké a v dostatečné kvalitě. Jediná výtka by byla 
malé popisy os u grafů, resp. zcela chybějící popisky u grafů na obrázcích 36 až 43. Obrázky a grafy hodně doplňují psaný 
text. 
Rozsah práce je na diplomovou práci dostatečný, nicméně největší část práce autor zajisté věnoval přípravě testů 
a samotnému provedení experimentů. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje dostatečné množství použité literatury. V textu jsou správně uvedeny citace z jednotlivých zdrojů. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Celkově diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Rád bych, aby diplomant u obhajoby vysvětlil, jak to myslel 
s průměrnými silami a jaký mají podle něj průměrné síly smysl. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
Datum: 9.2.2016     Podpis: 


