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Název DP: Návrh přípravku pro obrábění svařovaných konstrukcí 

 

číslo Hlediska hodnocení DP 
A 

výborně 

B 

velmi 

dobře 

C 

dobře 

D 

uspoko-

jivě 

E 

dosta-

tečně 

F 

nedosta-

tečně 

1. Splnění požadavků a cílů X           

2. Odborná úroveň práce     X       

3. Možnost aplikace X           

4. 
Využití poznatků 

z literatury 
    X       

5. 
Uspořádání práce a 

formální úprava 
  X         

Poznámka: Hodnocení vyznačte X v příslušném políčku 

 

Dotazy a připomínky k práci
1
: 

Diplomant provedl při řešení zadaného úkolu rozbor zadané problematiky 

týkající konstrukce přípravků a obrábění velkých svařovaných součástí. Vypořádal 

se se specifičností opracování rámů velkých rozměrů a hmotností, bohužel 

pravděpodobně bez možnosti zveřejnění bližších informací o sortimentu výroby, 

počtech plánovaných výrobků a dalších důležitých aspektech ovlivňujících návrh a 

realizaci přípravku. Provedl návrh 3 variant řešení a jejich zhodnocení a splnil 

zadané cíle. 

 

 

                                           
1
 v případě nedostatku místa použijte zadní stranu tohoto listu 

Klasifikace diplomové práce : 

 A (výborně)  B (velmi dobře)  C (dobře) 

 D (uspokojivě)  E (dostatečně)  F (nedostatečně) 

 

 

V Praze dne: 27. 8. 2018   

   Ing. Vítězslav Rázek, CSc. 

Recenzent diplomové práce 



Dílčí připomínky a dotazy: 

 

Charakterizujte materiál s průmyslovým označením WELDOX 960. 

U nástrojových úhlů je třeba požívat indexy určující nástrojové roviny (str.19). 

Vysvětlete: (str. 20) "Díky tomu zla zvýšit trvanlivost břitu až od 400%.- 

opakuje se znovu v lepším provedení na str.21. 

4.3 Kapitola Samobuzené kmitání je zpracována pouze z jediného zdroje [2] 

Uvedený příklad soustružení kulové plochy "na běžném soustruhu" (str. 30) je 

v době CNC řídicích systémů poněkud velký anachronismus. 

Nepřesné vyjadřování "upínání přípravků" str 32 a dále 

Nedostatečná jazyková kontrola (str. 34) "…, mže být mnohem dokonalejší…", 

(str.41) " ..co nejblíže k obrábění ploše..!  formulace v odborném textu (str.52) 

"budu pokračovat" 

Obrázek 6-1 (odkaz na str. 37) jsem nenašel v práci ani v seznamu obrázků. 

Obrázek 7  nesrozumitelné a nepoužitelné pro jakoukoliv práci!? Utajení? 

Tab.2 (str. 46) "Váha" přežívá v hovorové mluvě -  správně hmotnost! 

"Hloubka kolizní hrany" (str. 48) - objasněte 

 

Uveďte kritérium pro strategii konstrukce přípravku. Počet ks? 

 

 

 


