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ístup studenta k ešené problematice
K ešení problematiky diplomové práce p istoupil student proaktivn  a velmi zodpov dn .

ehledn  je provedena rešerše k problematice aditivního a hybridního obráb ní s odkazy
na sou asné špi kové dodavatele t chto technologií. Detailn  je zpracována teoretická ást
práce v etn  návrhu a p ípravy vzork  pro testy, zcela jasným zp sobem je popsána realizace
praktických test  a získané poznatky z vyhodnocení p eneseny do navazujících ástí ešení.
Student prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a dokumentací, nad rámec
oborového studia si osvojil a prakticky aplikoval znalosti v oblasti et zce CAD/CAM/CNC. Díl í
kroky ve své práci konzultoval s odborníky v oboru, získanými poznatky následn  potvrdil
schopnost samostatné práce na téma nava ování kov .

Zvolený postup ešení
Vhodn  zvolený postup ešení práce velmi dob e sm uje k zadanému cíli. Student prokázal
dostate ný p ehled a dokonalou orientaci v problematice aditivní technologie. Z teoretické ásti
vycházející p edpoklady dále dle prakticky získaných poznatk  systematicky optimalizoval
do následných krok . K ešení využíval sofistikované CAD/CAM systémy s jejich napojením
na databázi, k realizaci a vyhodnocení praktických zkoušek využíval špi kové m icí vybavení.

Dosažené výsledky, jejich p ínos a praktické využití
Zcela jednozna  lze konstatovat, že zpracováním této práce byla nastín na cesta, která
v budoucnu poslouží k výzkumu nava ování dalších typ  kovových materiál . Téma
zpracované diplomovou prací je velmi aktuální, využití aditivní technologie v sou asné praxi je
zcela nezpochybnitelné. Do velmi podrobných detail  získané a zpracované výsledky jsou
použitelné pro praktickou aplikaci stejn  tak jako pro další výzkumné práce v oblasti
nava ování kov  v pracovním prostoru CNC obráb cího centra.

Grafické zpracování (úprava) a p ehlednost práce
Diplomová práce je p ehledná, obsahuje všechny pat né náležitosti. Graficky je velmi dob e
zpracována i p íloha s komentá i získaných výsledk  s uplatn ním korekcí p i nava ování.
Práce obsahuje zanedbatelné množství chyb a nep esností, v n kolika kapitolách obsahuje
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drobné formální a stylistické chyby, které zcela neodpovídají typu práce. I p es tyto uvedené
nedostatky je práce velmi dob e tivá.

ipomínky k diplomové práci
V diplomové práci není zmín no, jaké výsledné homogenity materiálu lze nava ováním
s navrhovaným ešením korekcí docílit, ani jakých pevnostních vlastností m že být touto
metodou opakovateln  dosaženo.

Otázky na studenta k zodpov zení u obhajoby
1. S jakými možnostmi a výzvami lze po ítat v p ípad  využití nava ování p i víceosém

zp sobu ízení CNC obráb cího centra, kdy lze uvažovat možnost libovolného
relativního sklonu drátu v i geometrii dílu.

2. Jaké jsou výhody a nevýhody integrace programovaných korekcí p i nava ování
do n kterého v práci zmín ných vstup  automatizovaného procesu.

Záv re né hodnocení
Student p edložil komplexn  zpracovanou práci s vysokou technickou úrovní, která odpovídá
požadavk m a cíl m zadání, s p idanou hodnotou v experimentální ásti. Diplomová práce je

ehledná a kvalitn  zpracovaná. I p es drobné nedostatky je použitelným a velmi užite ným
zdrojem pro další experimentální výzkum v oblasti nava ování kov .

Prohlášení:
Diplomová práce spl uje zadání a doporu uji ji k obhajob .

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

Kontakt na Oponenta:
Siemens Industry Software s.r.o.
Ing. Michal Janda
janda.michal@siemens.com
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NÁVRH KLASIFIKACE:

Jednotlivá hlediska zpracování diplomové práce navrhuji klasifikovat1 :
Hlediska
hodnocení

A   (1)
Výborn

B   (1,5)
Velmi dob e

C   (2)
Dob e

D   (2,5)
Uspokojiv

E   (3)
Dostate

F   (4)
Nedostate

Spln ní požadavk
a cíl

X

Odborná úrove
 práce2

X

Pracnost a variantnost
ešení3

X

Úrove  seznámení se
stavem problematiky4

X

Uspo ádání a úprava,
jazykové zpracování5

X

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat známkou6:

A    (1)
Výborn

B   (1,5)
 Velmi dob e

C   (2)
 Dob e

D   (2,5)
Uspokojiv

E   (3)
 Dostate

F   (4)
Nedostate

X

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

1 Hodnocení ozna te X v p íslušném polí ku klasifika ního stupn .
2 Hodnocení odborné úrovn  práce by m lo zohlednit i množství a vážnost chyb vyskytujících se v práci.
3 Hodnocení pracnosti by m lo zohlednit podrobnost zpracování (nap . konstruk ní nebo výpo tové) vlastního ešení, více
variant vlastního ešení nebo zpracování v tšího objemu nam ených dat.
4 Hodnocení úrovn  seznámení se stavem problematiky by m lo zohlednit zam ení rešerše na ešenou problematiku
a využití tuzemské a zahrani ní literatury a ov ených informa ních zdroj .
5 Hodnocení uspo ádání a úpravy by m lo zohlednit logiku len ní práce do kapitol, grafickou podobu a celkovou úpravu
práce, množství pravopisných chyb a celkový styl vyjad ovacího projevu.
6 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický pr r hodnocení s p ihlédnutím k celkové úrovni práce.


