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2 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 
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Diplomant Bc. Michal Stejskal se ve své diplomové práci věnuje problematice zvyšování efektivity 
obrábění na CNC strojích. Diplomová práce je velmi přehledně rozdělena do osmi kapitol včetně 
úvodu a závěru. Po úvodní kapitole, kde student vhodně ustanovuje i cíl práce následuje kapitola 
věnovaná rešerši současného stavu řešení optimalizačních funkcí nejen v oblasti CAM systémů, ale 
i řídicích systémů, nadstavbách CAM systémů a uvedeny jsou i příklady řešení z výzkumu v této 
problematice. Závěrem rešerše je konstatován poznatek, že v současném stavu neexistuje řešení, 
které by se věnovalo optimalizaci technologických podmínek při frézování s nástroji s kruhovou 
řeznou hranou, kdy se neustále mění aktuální řezný průměr z důvodu pohyblivého bodu kontaktu 
nástroje s obrobkem. Diplomová práce je pak již zaměřena na vývoj SW nástroje pro optimalizaci 
technologických podmínek právě při frézování s nástroji s kruhovou řeznou hranou. V další kapitole 
se proto diplomant zabývá návrhem možných variant realizace a výběrem vhodné varianty, přičemž 
pro výběr jsou zahrnuta správná kritéria. V pořadí čtvrtá kapitola představuje řešení optimalizační 
funkce operující s bodem dotyku mezi nástrojem a obrobkem. K řešení je využito varianty 
implementace přímo do postprocesoru, tudíž je řešení vyřešeno aplikačně velmi vhodným 
způsobem, jelikož je použití velmi snadné a je koncipováno jak pro tříosé, tak pro víceosé frézování 
s nástroji s kruhovou řeznou hranou. Jedná se o nástroj pro rychlé řešení optimalizace 
technologických podmínek v NC programu. Vzhledem k tomu, že reálně při obrábění nedochází ke 
kontaktu nástroje a obrobku pouze v jednom bodě, tak je navrženo ještě řešení optimalizační funkce 
operující s přídavkem z předchozí operace, což je zahrnuto v rámci páté kapitoly. K řešení bylo nutné 
využít jiné varianty implementace, jelikož by programovací vybavení SW pro tvorbu postprocesorů 
(PostBuilder) neumožnilo řešit optimalizaci dostatečně rychlým způsobem. Proto bylo vhodně využito 
prostředků SW MATLAB, pomocí kterého byla funkce realizována pro generování optimalizovaných 
NC programů. Šestá kapitola obsahuje testování optimalizační funkce při obrábění, kde diplomant 
prokazuje význam realizované funkce měřením strojního času, měřením výsledné jakosti 
obrobeného povrchu, ale rovněž vhodně zařadil i měření celkové spotřeby el. energie na stroji. Nejen 
že bylo dosaženo úspory strojního času a obrábění je tak produktivnější, ale pomocí měření celkové 
spotřeby el. energie při obrábění byla prokázána výrazná úspora celkové energetické náročnosti 
obráběcího procesu, které bylo dosaženo právě pomocí optimalizační funkce a obrábění je tak 
efektivnější. Před závěrečnou kapitolou je zařazena ještě jedna kapitola, ve které jsou výsledky 
diskutovány, představeno je aplikační využití funkce na třech typech dílců, a také jsou zmíněny 
možnosti dalšího vývoje a dalších úprav této funkce. Rovněž je zmíněno, že na řešení optimalizační 
funkce byla podána přihláška vynálezu, což dokazuje významnost řešení. Diplomová práce je 
přehledná, text je doplněn mnoha reprezentativními obrázky a odkazy na použitou literaturu. Jde tedy 
o příklad výjimečně pečlivě zpracovaného tématu a diplomová práce je na velmi vysoké úrovni 
provedení. Diplomant postup zpracování diplomové práce pravidelně konzultoval a prokázal nejen 
schopnost systematické práce s literaturou a s odbornými dokumenty, ale také tvořivý přístup k práci 
s vysokým aplikačním potenciálem. Zadané cíle diplomové práce byly v plné míře splněné a navíc 
vzniklo několik souvisejících podpůrných funkcí a prostředků zefektivňujících také proces 
technologické přípravy výroby. Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - 
výborně. 
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