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 přístup studenta k řešené problematice 

Studentka k řešené problematice přistoupila systematicky. Před tím, než započala se 
samotnou konstrukční prací, se seznámila s tvářecími stroji obecně. V rámci popisu tvářecích 
strojů se věnovala jejich přesnosti, což ji správně dovedlo k jejich tuhosti, jakožto zásadnímu 
parametru. Dále se věnovala obecnému i konkrétnímu popisu postupového lisovacího 
nástroje, zejména pak silovým účinkům jednotlivých operací. Následuje vlastní práce, ve 
které se studentka věnuje popisu postupu měření posunutí rámu a pracovního prostoru 
včetně všech potřebných dopočtů. Pro reálné měření navrhuje vlastní hydraulickou panu se 
siloměrem a úpravu stávajícího stojanu pro uchycení úchylkoměrů. Poslední částí je popis 
skutečně provedeného měření lisu zadavatele s vyhodnocením jeho vhodnosti pro postupový 
nástroj. 

 zvolený postup řešení 
Stanovený postup řešení je logickým sledem potřebných kroků. Navržené metodika 

měření je provedena důkladně, dle mého názoru až moc detailně. Přednost práce spatřuji 
v možnosti ověření metodiky při měření na skutečném stroji. V závěru práce by bylo vhodné 
se k metodice zpětně vyjádřit a navrhnout případné úpravy. 

 dosažené výsledky, jejich přínos a praktické využití 
Práce má výsledky dva. Prvním, více akademickým, je popis interakce tvářecí technologie 

a stroje s následným návrhem metodiky měření posunutí a z nich plynoucí úvaha nad 
technologickou využitelností daného stroje pro mimostředné zatěžování. Druhým, praktickým 
výstupem pro zadavatele práce, jsou výsledky získané měřením na skutečném lise 
s vyhodnocením jeho vhodnosti pro konkrétní technologii. Oba dva výsledky jsou dále 
využitelné. 

 grafické zpracování (úprava) a přehlednost práce 
Předpokládám, že grafické zpracování diplomové práce je samotnou univerzitou. Je 

poměrně přehledné. Mohu-li srovnávat s úpravou, kterou používáme na Západočeské 
univerzitě v Plzni, tak například řádkování je zbytečně veliké, takže je práce, co do počtu 
stran, delší, než by musela. 

Použité obrázky by mohly být kvalitnější, nejsou-li dostupné, pak raději vlastní, nežli scany 
ze starší literatury. 

 připomínky k diplomové práci 
V první kapitole je zmíněno rozdělení tvářecích strojů jako silové, zdvihové a energetické. 

Osobně mám s tímto názvoslovím problém, protože je nepřesné (vzniklé z nepřesného 
překladu z angličtiny (např. stroke restricted machine)) a navíc zbytečné – příkladem je 
například obrázek 1.11, kde si autor s pojmenováním poradil lépe a pojmenoval stroje podle 
použitého mechanizmu. Protože je ale toto dělení uvedeno v odborné literatuře, tak jeho 
použití nevyčítám. 
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Autorka na několika místech konstatuje, že hydraulický zvedák působí na beran lisu. Ano, 

je to pravda, ale současně působí i reakční síla do stolu, tedy na celý stroj. Obdobně jsou 
pojaty i obrázky, například 5.2, kde síla působí pouze nahoru, ale měla by působit i 
v opačném směru. 

Pozor na význam slova deformace. Deformace znamená obecně změnu tvaru. 
Úchylkoměrem měříte posunutí. 

Navržená metoda rozmístění úchylkoměrů nezohledňuje průhyb stolu, který nemusí být 
zanedbatelný. 

Charakteristika dovoleného zatížení lisu (alespoň u lisů kovacích, mechanických i 
hydraulických) je obvykle stanovena tak, že v každé pozici vykazuje lis požadovanou 
bezpečnost, nikoli tuhost. 

V návrhu přípravku měření u jedné varianty jako plus navrhujete broušené plochy pod 
siloměr. Proč? Síla se přenese přes jakoukoliv plochu. 

 otázky na studenta k zodpovězení u obhajoby 
V kapitole 5.3.3 uvádíte, že relativní měření lze provést jen při zanedbatelném posunutí 

stolu. Argumentujete tím, že pro absolutní měření se pro zjištění celkové hodnoty musí ještě 
přičíst posunutí stolu. Proč? Při relativním měření měříte rozdíl v posunutí beranu vůči stolu 
Při absolutním měříte samostatně posunutí stolu a beranu a tyto hodnoty následně sečtete. 
Oboje by mělo vést ke stejné hodnotě. Vysvětlete, jak jste to myslela. 

 závěrečné hodnocení 
Diplomová práce je vypracována pro aktuální a konkrétní téma – správné přiřazení stoje a 

technologie. Po teoretickém úvodu je navržena metodika, jak provést měření tuhosti rámu a 
pracovního prostoru lisu včetně. Autorka v práci detailně popisuje všechna potřené výpočetní 
vztahy, takže lze práci vzít a použít. 

Práce je vypracována pečlivě a systematicky, gramaticky bezchybně. K některým faktům 
mám určité výhrady (viz předešlé odstavce), ale celkově práci hodnotím kladně. Práce může 
pomoci uživatelům lisů prodloužit životnost strojů a nástroji i zlepšit dosahovanou přesnost 
výrobků. 

 
 
Prohlášení:  

Diplomová práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 
 
 
 
..............................................................     ............................................................... 

Datum          Podpis oponenta 
 
 

Kontakt na Oponenta:  
Jan Hlaváč, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů, 
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň. 
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Jednotlivá hlediska zpracování diplomové práce navrhuji klasifikovat1 : 

Hlediska 
hodnocení  

A   (1)  
Výborně  

B   (1,5)           
Velmi dobře  

C   (2)    
Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně 

Splnění požadavků  
a cílů 

X      

Odborná úroveň 
 práce2  

  X    

Pracnost a variantnost 
řešení3 

 X     

Úroveň seznámení se 
stavem problematiky4 

 X     

Uspořádání a úprava, 
jazykové zpracování5 

X      

  
 

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat známkou6: 
 

A    (1)     
Výborně  

B   (1,5)     
 Velmi dobře  

C   (2)          
 Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
 Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně 

 X     

 

 
 
 
 

 
 
 

..............................................................     ............................................................... 
Datum          Podpis oponenta 

                                                           
1 Hodnocení označte X v příslušném políčku klasifikačního stupně. 
2 Hodnocení odborné úrovně práce by mělo zohlednit i množství a vážnost chyb vyskytujících se v práci. 
3 Hodnocení pracnosti by mělo zohlednit podrobnost zpracování (např. konstrukční nebo výpočtové) vlastního řešení, více 
variant vlastního řešení nebo zpracování většího objemu naměřených dat. 
4 Hodnocení úrovně seznámení se stavem problematiky by mělo zohlednit zaměření rešerše na řešenou problematiku 
a využití tuzemské a zahraniční literatury a ověřených informačních zdrojů. 
5 Hodnocení uspořádání a úpravy by mělo zohlednit logiku členění práce do kapitol, grafickou podobu a celkovou úpravu 
práce, množství pravopisných chyb a celkový styl vyjadřovacího projevu. 
6 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 


