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||.

cí| práce ajeho nap|nění

cí|em dip|omoVépráce je expeÍimentá|ní
určenív|ivu substrátu (materiá|u
jejichVývoje.Diplomantse
nástroje)na trvan|ivost
šroubovitých
vrtákůza úěe|em
dÉel ve své práci zadáni a stanovenéhocí|e,a tak je moŽnéjednoznačně
konstatovat,
Že diplomovápráce sp|ňujezadáníV p|némrozsahu'
|||.

obsahové zpracovánía přístupk řešení

Aktuálnost zvo leného tématu
skategie Vo|by řezných podmínek a v|astnl vo|by nástroje při obrábění
progresivních
jako je např. |ncone|718 s dopademna
těŽkoobrobite|ných
materiá|ů
trvan|ivostnástroje, resp' na produKivituobráběníje stáIe aktuá|nímtématem
současnosti'
Teoretická příprava
Diplomantcitujea VyuŽíVánejenoměeské'a|e i zahraniěnízdroje V odpovídající
míře (14 citací) a zpracovanou rešeršíprokazuje výbornou zna|ost dané
prob|ematiky.
RovněŽspráVněcitujea je zřejmá Výbornápřipravenostpo teoretické
srance.
Použitémetody, posfup a využitíanalytických statistických metoo!
Diplomant k řešení prob|ematikyvyuŽ|| běŽné metody řešení DP daného
charakteru'postupova|d|e zák|adníhoschématupřípravya jednoduchéhonáVrhu
experimentubez vyuŽitistatistických
metodhodnoceníVlýs|edků
měření'
DosaženéVýsledky' novépoznatky, přinos a možnosti prakického využití
UroveňVýs|edků
odpovídáa přesahujeúroveňzadání DP (je moŽnépovažovat
jako \í'ýborný
výchozípodk|adpro disertační
Vědeckoupráci)' Práce Vykazujea má
ambicenovátorsfuí
a řešenímtak vznikIynovépoznatky(hypotézya poh|edy)'které
by bylo vhodnéověřit a zvlýšitmíruVěrohodnostiVyuŽitím
matematicko-statistických
analýza hodnocení.Přínosya moŽnostipro praktické
jsou ve shrnutíVýs|edků
VyuŽití
a v závěru zřeimé.
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P oso uzení strukfury prá ce
strukturapráce je zce|a |ogickáa řešeníp|ynu|enavazujeod úvodu'stanovení
přes teoretickouěást a experimentá|ní
cí|ů,
ažpo vyhodnoceníVýs|edků
a záVěr.
|V.

Formá|ni ná|ežitostipráce a úprava

formá|ní
náleŽitosti,úprava,grafickézpracování- výborně
písemnýprojevposIuchače'
úroveň,
srozumiteInost
a spráVnostVyjadřoVánivýborně
přesnostformuIací
a práce s odbornýmjazykem- výborně
jazykovéhozpracování- výbořně
úroveň
otázky, připomínky
1 ) Uvádite, žeténkávřstva zpevni|avrták, múžeteobjasnit tvrzení?
zt Na str' 47 uvádíte:,,Konzistentnízatížení
v obou ěástech druhého

experimentuukazuje,žeoptima|izaceby|a efektivnía přispě|a k ce|kové
věrohodnosti výs|edkůiako takových...objasněte a zaměřte se zejména
na to' o jakou se jedna|ooptimaIizaci
a podIejakéhokritéria?
3) objasněte' kde by|a konkrétněodha|enavrstva na břitu nástroje? A dá|é
uvedte' jak je možnéŽe deponovanýnástroj s tenkou vrstvou
a poruŠenouintegritouvrstvy vykazova|ažo 500%navýšeníT?
V|.

práce (včetně
s|ovníhodnocenídip|omové
zdůVodnění
navrhovaného
hodnocení)

s oh|edemna \^ýše
uvedená pozitivaa konstatováním'
Že diplomovápráce má
výbornou úroveň po Všech podstatnýchstránkách' hodnotímk|asifikačním
stuDněm:

''Výborně..
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