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1. Přístup studenta k řešené problematice a zvolený postup řešení 
Přístup studenta k dané problematice i zvolený postup řešení jsou poměrně metodické           
a věcné. Dokument správně obsahuje cíle práce, úvod do problematiky, její rešerši a dále 
vlastní řešení a závěr práce. 
Cíl práce je definován konkrétně (přenositelnost kompenzačního modelu teplotních 
deformací mezi typově stejnými stroji), jeho interpretace ve smyslu "co je považováno         
za přenositelné" může být předmětem různých úhlů pohledu, např. se zavedením 
konkrétních okrajových podmínek apod.  
Úvod a rešerši hodnotím pozitivně ve smyslu použité literatury - poněkud netradičně             
(v tomto případě z pochopitelných důvodů) je zaměřena na východní Evropu.  
Hodnocení vlastního řešení a závěr práce bude předmětem dalších bodů osnovy.  
 
2. Dosažené výsledky, jejich přínos a praktické využití 
Dosažené výsledky jsou slibné. Demonstrují, že již vytvořený model pro kompenzaci 
teplotních chyb, resp. jeho architekturu, lze přímo aplikovat na koncepčně a velikostně 
podobný stroj. Následně je samozřejmě nutné provést verifikační simulace a měření, a model 
příslušným způsobem upravit. Zásah do stávajícího modelu je komplikovaný v tom, že termo-
mechanické chování stroje, tedy i přesnost a robustnost kompenzačního modelu, ovlivňuje 
celá řada faktorů. V tomto případě jde například o odlišnosti technické podoby určitých uzlů 
strojů (saně Y, provedení osy C, apod.), nebo různé okolní podmínky provozu (teplota a její 
kolísání v čase, průvan, osvit sluncem). Další odlišnosti mohou být na úrovni montáže (vliv 
lidského faktoru), dodávek klíčových komponent (vřetena, valivé vedení, kuličkové        
šrouby, .....) nebo výroby důležitých součástí (skutečná geometrie dílů skeletu apod.). 
Přínos výsledků je zejména v urychlení celého procesu tvorby kompenzačního modelu,         
s věnováním delšího časového fondu do jeho naladění pro konkrétní výrobní číslo stroje        
a danou technologii výroby na něm. 
Praktické využití výsledků této práce je předmětem skutečného reálného nasazení              
na produkčním stroji s reálnou výrobou. Za toto zdaleka nelze považovat ani obrábění           
v Etapě 4. Tento aspekt ale nebyl předmětem této práce. 
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3. Grafické zpracování (úprava) a přehlednost práce 
Grafické zpracování této práce jako takové je v pořádku. Grafy, tabulky i obrázky jsou čitelné 
(tradičně až na nějaké z rešeršní části, které jsou převzaté a nelze je technicky nijak 
jednoduše upravit). Přehlednost je standardní pro daný typ dokumentu. I přes odlišný rodný 
jazyk autora, práce obsahuje spoustu lingvistických chyb, od záměn jednotlivých slov (řezný - 
režný; tříska - tryska; simulované - smilované - stimulované; podrobné - podrbané; apod.), 
nelogických sousloví (např. třecí teplo, teplota nadace), až po celé věty (zejména v rešeršní 
části) se znaky strojového překladu. 
 
4. Připomínky k diplomové práci 
- nesouhlas s větou str. 10, odstavec 3 "Tepelné chyby je obtížné diagnostikovat kvůli tomu,    
  že se rychle mění v průběhu času." 
- nesouhlas s větou str. 14, Vnitřní zdroje "Po dosažení ustáleného stavu se teplotní pole  
  časem ustálí, ale mění se v prostoru." 
- str. 16, Tab. 1, fyzikálním procesem broušení není tavení 
- str. 17, 4. věta "Hlavní překážkou zvyšování rychlosti zpracování na kovoobráběcích  
  strojích je nemožnost adekvátního zvýšení rychlosti otáčení a pohybu pracovních prvku  
  obráběcího stroje, což se týká především stav vřeten." S tímto tvrzením nelze souhlasit.  
  Zvýšení rychlosti zpracování ve smyslu zvýšení produktivity, je naprosto komplexní proces,  
  kde limitou může být například výměnná břitová destička, nebo i rázová dynamická     
  poddajnost strojní osy 
- str. 21, Minerální odlitek "Dynamickou tuhost lze zvýšit spolu se snížením vlastních  
  frekvencí." Pravděpodobně překlep "se snížením → se zvýšením" 
- str. 35, bod 5.3, experiment 02 etapy 1 není ETVE, ale SPEKTRUM_01 
- str. 41, druhá polovina textu, vysvětlení daného jevu (krátkodobého teplotního skoku             
  po zastavení vřetena) by bylo vhodné uvést při jeho prvním výskytu v dokumentu 
- str. 43, obr. 33, překlep v hodnotách součinitelů "K" v hlavičce druhého a třetího grafu 
- str. 57, bod 6.2, .... ohřev v důsledku proudu, nikoli napětí, na motoru vřetena 
- str. 61, první odstavec ke konci, nejvýznamnější třecí dvojice z hlediska geneze tepla je  
  dvojice nástroj & tříska, nikoli nástroj & obrobek 
- str. 67, chybí číselné vyjádření (tabulka obsahující účinnost FFT, PtP, atd.) grafů na str. 57 
- str. 72, třetí odstavec uprostřed "První tři etapy využívaly princip Air-cutting (vzduchové  
  řezy) a byly zaměřené na kompenzace prodlouženi nástroje.", zmínka o kompenzaci  
  prodloužení nástroje je matoucí 
 
5. Otázky na studenta k zodpovězení u obhajoby 
Proč byla u Etapy 2 (Stroj 2), experimentu 01 zvolena KALIBRACE_4000rpm, a nikoli 
KALIBRACE_1400rpm jako u Etapy 1 (Stroj 1)? Viz tab. 6, str. 34/35. 
 
Jak bylo zajištěno, resp. by šlo zajistit, aby se během měření deformací obrobku (dle obr. 44) 
neprojevoval parazitní vliv možné deformace rámu stroje, polohově závislé na zdvihu osy Z? 
 
Jak lze vysvětlit konkávní tvar jakéhokoli segmentu (1 až 8) grafu na obr. 45? 
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6. Závěrečné hodnocení 
Přenositelnost modelu, a hlavně její vyhodnocení není matematicky v tomto případě nijak 
exaktní, resp. jednoznačné, neboť zde je ovlivněno řadou proměnných, od konkrétního 
provedení daného stroje, jeho excitace, vlivu okolí atd. Interpretace výsledků v závěru práce 
je poněkud strohá, a to v smyslu skutečné aplikace kompenzačního modelu, predikce jeho 
chování při reálném provozu produkčního stroje, možností resp. omezení modelu, apod.   
Tato skutečnost ale nebyla hlavním zadaným úkolem, tedy předložená diplomová práce 
splnila stanovené cíle uvedené ve svém zadání. 
 
    
 

 
 
Prohlášení:  

Diplomová práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
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Jednotlivá hlediska zpracování diplomové práce navrhuji klasifikovat

1
 : 

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

2
  

  X    

Pracnost a variantnost 
řešení

3
 

  X    

Úroveň seznámení se 
stavem problematiky

4
 

 X     

Uspořádání a úprava, 
jazykové zpracování

5
 

    X  

  
 

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat známkou
6
: 

 

A    (1)     
Výborně  

B   (1,5)     
 Velmi dobře  

C   (2)          
 Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
 Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně 

  X    
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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. 


