Oponentníposudek bakalářské práce
Jménostudenta:Pavel Ruda
oponent: doc. Ing. Vladimír Duchek, PhD.
Bakalrířská práce studenta Pavla Rudy vyčerpává zadénív plném rozsahu. Cílem oponované
práce bylo dle zadání:
1. Uvod, ýztarrt aužitítvarových ploch v moderní vyrobě
2. Rozbor souěasnéhostavu s ohledem na moderní CAD/CAM
3. Cíl práce a zdůvodnění qýběru vhodných technologických funkcí a představení
CAD/CAM systému
4. Technologické moŽnosti, funkěníparametry NC funkcí pro obráběnítvarových ploch
5. Ekonomická rozvaha nasazení NX v kontextu s ostatními vytipovanými CADiCAM
systémys ohledem na obráběnítvaroých ploch
6. Závét
Zbakaléňsképráce je patrné,že se autor důkladně seznrímil s teoretickými zák|ady výroby
tvarově sloŽitých ploch. Kapitola 1. přináší důkladnou klasifikaci ploch, zejménasohledem
na jejich geometrickou stavbu. Zžroveíje v této ěásti práce jednoznačněvysvětlen význam
tvarově složitých ploch pro výrobu strojních komponent v automobilovém a energetickém
prumyslu.
V kapitole 2. autor vysvětluje pojmy CAD/CAM a popisuje stručnouhistorii těchto systémů.
Celá kapito|a 2. obsahuje řadu gramatických chyb. Pravděpodobně text kapitoly vznikl
přepisem intemetovéhoodkazu uvedenéhov použitéliteratuře.
TěŽiště práce představují kapitoly 3. a 4.. Vtéto částipráce jsou přehledně popsany moŽnosti
CAD/CAM prostředí systému Nx 7.5. Autor vysvětluje moŽnosti tvorby modelů tvarově
složitýchploch v prostředíNX 7.5 a dále vysvětluje moŽnosti přenosu geometrickéhomodelu
z modulu CAD do modulu CAM. Text je zarrtéřenna popis zakladních technologických
funkcí modulu CAM hodnoceného systému NX 7.5. Cílem této kapitoly je zhodnotit
možnosti a příleŽitosti systémuNX a představit jej jako alternatir,'uk standardně vytlžívaným
CAD/CAM systémůmna Katedře technologie obrábění ZČU. Zejména kapitola 4. přináší
podrobný výklad technologických možnostípro tříoséa pětioséobrábění.Výklad je proveden
na konkrétnímpřikladu výroby nerotačnísoučásti. Celá kapitola je vhodně doplněna řadou
obrázků. Ztextuje patrné'Že se autor dobře seznámil s dokumentacíhodnocenéhosystémua
j eho technickými moŽnostmi.
Vkapitole 5. autor hodnotí moŽnosti nasazení systému NX 7.5 ve srovnání sjinými
podobnými systémy. Kapitola je nadepsána jako Ekonomická tomaha, ale ekonomické
hodnocení nepřináší. Vzhledem k rozsáhlosti tématu by dukladné ekonomické porovnání
několika srovnatelných CAD/CAM systémůby|o za hranicí možnostíbakalařské práce. Text
kapitoly 5. přináší realistické hodnocení několika CAD/CAM systémůna zák|adě znalostí
autora.
Práce je po formální stránce zpracovátnapřehledně v solidní grafické úrovni s ýše uvedenou
ýhradou k pravopisu.
Celkově hodnotímklasifikačnímstupněm:
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