Oponentní posudek diplomové práce
Jméno diplomanta: Bc. Jan Ferenc, DiS.
Oponent diplomové práce: Ing. Marek Ďuroška
1. Cíl práce
Cílem práce bylo, zpracovat návrh konstrukce CNC frézky pro modelářské účely se
stanovenými parametry. Autor s pomocí rozličných informačních zdrojů a vlastních
zkušeností vytvořil návrh zařízení, které tyto definované požadavky splňuje. Cíle práce
byli tedy splněny.
2. Obsahové zpracování
Autor má velmi dobrou orientaci v dané problematice, což se odráží v přístupu k návrhu
a jeho směřování k výsledku. Rozložení teoretické a vlastní práce je dle mého
rovnoměrné. Kvalita a vhodnost příloh je standaetní. Náročnost práce je dle mého
vysoká, vzhledem k prolínání více obory - strojírenství, elektrotechnika, regulace,
etc. Pozitivně hodnotím i originalitu a variabilitu výsledného návrhu a jeho možné
využití v praxi.
3. Hodnocení technické složky práce
Technická složka práce obsahuje kromě klasických statických a kinematických výpočtů
výpočet nosných částí metodou MKP. Postup a úprava výpočtů dává smysl a výsledky
výstupů odpovídají požadavkům. Sestavné a detailní výkresy jsou použitelné pro výrobu
a jsou přehledně zpracovány. Materiálové listy obsahují soupis potřebného materiálu.
4. Formální náležitosti
Práce svým rozsahem a úpravou je dobře a přehledně zpracovaná a odpovídá požadovaným
standardům na diplomovou práci. Obrázky, grafy a citace jsou přehledně označeny a je
vytvořen jejich soupis i s odkazy na použitou literaturu. Vše je v textu snadno
dohledatelné. Jazykový projev je dobrý.
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5. Stručný komentář hodnotitele
Diplomová práce a její kvalita je na velmi vysoké úrovni a je výborně zpracována, a to jak po
teoretické, tak i po praktické části, včetně výkresové dokumentace. Zejména propojení teoretické a
praktické části s ohledem na funkčnost zařízení v praxi. Práce je tak koncepčně vytvořený postup, jak
sestavit "hobby" zařízení podle výběru požadavků a možností tvůrce. Slabší stránku práce bych pak
spatřoval ve finálním zhodnocení, kde mi chybí koncový pohled na zařízení a jeho přehledné
zobrazení co bylo vybráno a zdůraznění výstupních vlastností. I přes tento malý nedostatek je
předložená práce výborná.

6. Otázky a připomínky na autora práce k bližšímu vysvětlení při obhajobě
1.) V práci uvádíte, že rozpočet na konstrukci byl překročen. Jako možnost snížení ceny navrhujete
použití krokových motorů. Proč jste krokové motory nezvolil rovnou?
2.) Proč jste u zvolené varianty krytování volil systém výsuvných dveří (směrem vzhůru)?

