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• Přístup studenta k řešené problematice 
Student ve své práci navrhuje vřetenovou jednotku logickým postupem, který je v souladu 
s teoretickým i praktickým postupem řešení. V návrhu student rozebírá několik různorodých 
problematik, které s takto složitým úkolem souvisí, a s kterými se musel seznámit a 
porozumět jim. Svědčí o tom rozsáhlý výčet použité literatury. 
Přístup studenta k řešené problematice považuji za velice svědomitý.  
 

• Zvolený postup řešení, 
V úvodu diplomová práce jsme seznámeni s hlavním cílem, který bude řešen a na něj 
navazuje rešerše dostupných reálných technických řešení vřeten na trhu s víceosými 
obráběcími stroji. Zabývá se také rozborem jednotlivých komponent, které jsou jejich nutnou 
součástí. 
Student navrhuje dvě konstrukční varianty, seznamuje nás s jejich hlavními výhodami a 
nevýhodami, na jejichž základě zvolí výhodnější variantu a provádí její rozsáhlé konstrukční 
zpracování včetně dimenzování, výpočtů, návrhu a sestavení konstrukčních uzlů a celku 
elektrovřetene. Věnuje se také nutným periferiím, které jsou k jeho chodu nutné. 
Zvolený postup řešení je přehledně rozdělený do tematických celků. 
 

• Dosažené výsledky, jejich p řínos a praktické využití 
Student svou prací napomáhá k nalezení možného vhodného konstrukčního řešení 
frézovacího vřetene s možností soustružení. Prakticky využitelný může být také samotný 
návrhový a kontrolní výpočet. Výsledky vybrané varianty řešení přispějí k celkovému 
náhledu na danou problematiku vřeten s brzdou a pomohou v praxi najít to nejlepší možné 
řešení z hlediska správné funkce, spolehlivosti a také nákladů. 
 

• Grafické zpracování (úprava) a p řehlednost práce 
Práce je graficky zpracovaná na velice slušné úrovni. Přehlednost práce předurčuje čtenáře 
k porozumění daného tématu a jednoduše se díky tomu v textu orientuje. Rozdělení kapitol 
je logické a účelné. Vložené barevné obrázky a tabulky jsou jasně přiřazeny k příslušným 
textům v odstavcích. Pozitivně také vnímám optické rozložení textu a zarovnání do bloku. 
Oceňuji také grafické zpracování technické konstrukční dokumentace. 
 

• Připomínky k diplomové práci 
- Drobnou připomínku mám k počtu dvou variant návrhu řešení, z kterých student 

vycházel. 
- Při volbě uložení vřetene se studentem naprosto souhlasím. Ložiska pro danou 

vřetenovou jednotku bych však volil po svých zkušenostech jedině se stykovým úhlem 
25° právě kvůli v práci zmiňované „síle odtržení“, která výpočtově vychází u ložisek se 
stykovým úhlem 15° nepatrně menší, než axiální zatížení. Je nutné počítat s možným 
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vyšším axiálním zatížením např. při výkonovém vrtání velkými průměry nebo 
frézováním.  

- V svém hodnocení nebudu posuzovat popsaný teoretický postup montáže vřetene, 
protože tyto znalosti lze nabýt pouze až praktickými zkušenostmi. Např. rotor motoru 
je vhodné nalisovat na hřídel vřetene ještě před samotným broušením velice přesných 
průměrů pro ložiska a kuželové dutiny vřetene. 

 
• Otázky na studenta k zodpov ězení u obhajoby 

- Chtěl bych vědět, zda ve studentovi náhodou neuzrála v době od skončení 
konstrukčního návrhu do obhajoby ještě další možná varianta řešení? 

- Jaké jsou známy jiné systémy automatického upnutí nástroje vhodné pro frézování i 
soustružení, než v práci zmiňovaný systém ISO a HSK? 

- Přemýšlel student nad možností fyzické kontroly správnosti vymezení vůle 
v kotoučové brzdě po montáži vřetenové jednotky? 
 

 
• Závěrečné hodnocení 

Diplomová práce zcela splňuje požadavky zadání. Konstrukční návrh je zpracován velice 
komplexně. Student se věnoval nejen návrhům a konstrukci hlavních uzlů, ale zamýšlel se 
také nad konstrukčními detaily daného technického řešení. Celkově hodnotím diplomovou 
práci velice pozitivně a myslím si, že s jistotou splňuje kritéria pro úspěšnou obhajobu. 

 
 

 
 

 
Prohlášení:  

Diplomová práce spl ňuje zadání a doporu čuji ji k obhajob ě. 
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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 
 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. 


