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Cíl práce:
(uveďte,dojaké mírybyl naplněn)
Diplomová práce na téma Možnosti parametizace u řídících systémůHeidenhain splňuje
zadéniv celémrozsahu.
Práce svým rozsahem splňuje požadavkyna BP.
Autor se zaměřil nejen na obecný popis možnostíparametrickéhoprogramování, kterépak
použil pro tvorbu programu vzorové součásti, ale provedl i pruzkum využívání
parametrickéhoprogramoviínív praxi.

Obsahovézpracování:
(originalita řešení, náročnost, tvůrčípřístup, poměr teoretické a vlastní práce, vhodnost
příloh, aktuálnost tématuatd.)
Práce má sloužit jako jednoduchý popis problematiky parametrického programování
v systémech Heidenhain. Autor pojal tento úkol jako popis zríkladních funkcí
při parametrickémprogramování. Tyto funkce lze však snadno najít v manuálu a jejich popis
tedy nepřináší žáďnou zvláštní hodnotu. Jako stěžejníčást ptáce tedy vidím především
samotnou tvorbu parametrickéhoprogramu. Postup tvorby je přehledný a dobře popsaný.
Velmi zajimavou a přínosnou částí je také pruzkum o využíváni parametrického
programování v okolních podnicích. Tato informace je dtiežitá zejména pro v'ýuku
programováníNC strojů,kdy přináší informace o tom, že tato problematika je aktuální a má
smysl se jí při výuce věnovat.
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Hodnocení technickéstránky práce:
(larulita a přiměřenost techniclcych výpočtůa dokumentace, správnost zvolené technologie,
dodržovánínorem a zásad technické
V tištěné práci není dílenská dokumentace k vytvořenému progfamu (nástrojový list,
seřizovací list' volba nulového bodu, schémaupnutí polotovaru, technologický postup,...)'
Tato dokumentaceje však bezpodmínečněnutná pro nasazenína NC stroj a její nedostatečné
nebo nekvalitní provedeníse takéčastostává zdtojem chyb při obráběnína NC strojích.
Výkresová dokumentace je dostateěná. Autor se však nevěnuje volbě technologických
podmínekpro obrábění.
Formální zpracování:
(jazyknvý projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafickó úprava, přehlednost
'loh
čIeněníkapitol, kvalita tabulek,
atd.
Kvalita zpracování textu odpovídá požadavkůmna BP. Citace a odkazy na literaturu jsou
dostatečné
ajsou správně uvedeny v textu.
Kvalita tabulek a obrrízkůje přiměřená.

Stručnýkomentář oponenta:
(rozsah práce, celkový dojem z práce, silné a slabé stránlql, originalita myšlenek
vant

Práce působíuceleným dojmem, student prokéza| schopnosti v oblasti programování NC
strojů. V práci využil pokročilých moŽností systému Heidenhain, jako je parametrické
programovánía dá|e paktzv, volné

otáz|<ya připomínky:
(max.3)

Navrhovaná výsledná klasifikace (nehodícíškrtněte):
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