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Diplomová práce na téma,,Preparace břitu monolitních Írézpomocí vlečnéhoomí|ánÍ.
splňuje zadénív plném rozsahu. Práce je rozdělena do osmi kapitol a má celkem 64 stran včetně
příloh. Hlavní náplní práce je popsríníprocesu omílání, jeho otestování při změně parametru
procesu a zjištěníaplikovatelnosti v praktických podmínkách.
V první polovině práce si autor výyčil cíle a teoreticky rozebral problematiku preparace
pozomost byla věnoviána úpraviímbřitu a především procesu omílaní. Pozitivně
Hlavní
břitu.
hodnotím ucelenost a přehlednost těchto informací. Vlečnémuomíliání,stěŽejnímutématu,byla
věnoviína samostatná kapitola. Autor zde podrobně rozebirá problematiku z hlediska parametrů
ovlivňujícíchproces omílanía médiípoužívarrýchpři aplikacích vlečnéhoomílríní.
Druhá polovina práceje zaměřena prakticky. Cílem tétočástipráce bylo zjistit vliv změny
parametru procesu omílání na kvalitativní a kvantitativní výsledky tohoto procesu. Autor popsal
zajímavézávislosti, kterédosud nebyly uveřejněny, jako např. vliv hloubky zanoření nástroje na
proces omílaní.Výsledkem je úsporačasuomílání ů o 72Yo při větším zanoření nástroje. Dále
autor popsal vliv použitéhomédia na velikost poloměru zaob|enía na drsnost funkčníchploch
nástroje a ztoho pak vyvodi| zajímavézávislosti, kteréjsou vŽdy přehledně a prověnarĚ popi.loy.
Závěrečná,osmá, kapitola shrnuje poznatky, zjištěnépři řešenípráce.
Práci hodnotím po formálď striínce jako velmi dobrou. Autorovi však musím vytknout
nesprávnou citaci použiých zdrojů. V textu bohuŽel není moŽnédohledat, z jakých zdrojů autor
čerpal.V práci se vyskytují drobnénedostatky ve formě překlepů a nepřesností,jako např. v obr.
2-| je nepřesně označenoteoretickéostří _ místo ostří je oznaěena funkčníplocha čela (hřbefu).
Po odbornéa graťrckéstriíncehodnotímpráci výbomě. Práce je peělivě zpracovaná a myšlenkově
provázaná. Autor vyťvořil rozsáhlou matici vstupůa qfsfupů pro proces omílání,která má velkou
vypovídacíhodnotu. Práce má nespomý přínos nejen pro akademicképrostředí,ale i pro praktické
vylžiti. Výsledky zpřed|ožených experimentů budou vstupními hodnotami pro testování
materiálu Inconel 718 na KTo a dá|e budou slouŽit jako znalostní databaze pŤi úpravě
mikrogeometrie ve Íirmě Hofmeister. Práci doporučujik obhajobě.
Navrhovaná výsledná klasifikace :

Doplňující otázka:

qýborně
velmi debře
dobře
nelq#e\iě+

Vysvětlete proces úpraly mikrogeometrie od broušenípo úpravubřitu po depozici věetně
správnéhopopisu jednotliqých částíbřitu (obr. 2-1).
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