
 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Autor DP:   BC. PETR MAREK 
Název DP:   Konstrukční návrh frézovacího vřetene s možností soustružení 

Vedoucí DP:   ING. PETR KOLÁŘ, PH.D. 

 
SLOVNÍ HODNOCENÍ: 
Diplomant si vybral zadání, které reflektuje aktuální potřebu průmyslových firem rozvíjet 
multifunkčnost obráběcích strojů. Rešeršní část práce je zpracována přehledně a detailně. 
Za pozitivní považuji zejména to, že základní zadání práce bylo doplněno dle provedeného průzkumu 
stávajících řešení tak, že vzniklý návrh je technicky konkurenceschopný z pohledu výkonových 
parametrů i zástavbových rozměrů. Postup při návrhu tohoto vlastního řešení byl dobrý a je v práci 
srozumitelně popsán. Nejprve byl zvolen vhodný motor a uložení a následně proběhlo konstrukční 
zpracování dalších prvků vřetena. Vlastní konstrukční zpracování je poměrně rozsáhlé. Student 
provedl potřebné návrhové a kontrolní výpočty. Výsledkem je návrh funkčního řešení frézovacího 
vřetena se zpevněním hřídele, což umožňuje realizovat soustružnické operace upnutým nerotujícím 
nástrojem. Student odvedl velké množství dobré technické práce a bohatě zužitkoval znalosti 
získané při studiu. Po celou dobu řešení diplomant dodržoval student vytyčené časové milníky. Práce 
je graficky zpracována přehledně. Kvalita textu je dobrá, neobsahuje významné překlepy ani 
nevhodné technické vyjadřování. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

NÁVRH KLASIFIKACE: 
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 práce X      

Možnosti aplikace X      

Využití znalostí získaných studiem X      

Iniciativa při řešení problémů X      

Plánovitost při zpracování X      

Soustavnost při zpracování X      

Uspořádání a úprava DP X      
  

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat známkou2: 
 

A    (1)     
Výborně  

B   (1,5)     
 Velmi dobře  

C   (2)          
 Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
 Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně 

X      

 

 
 
 
 

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

Datum          Podpis vedoucího DP 

                                                 
1 Hodnocení označte X v příslušném políčku klasifikačního stupně. 
2 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 


