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vrtání a její aplikace na vzorovou součást..vyčerpává zadání v plném rozsahu.
Práce je rczvržena do 8 kapitol vč. závěru' Úvod do problematiky je velmi stručný,
bohužel bez uvedení cílůřešení.V následujícíkapitole by příslušelo se věnovat více vrtání,
autor se zbýečně obecně věnuje jiným zríkladním metodrím jako např. soustruŽení a
frézování, ačkoliv poznatky dále ve své práci dále nevyuživá. Dá|e se vhodně věnuje
postupu výroby dílce (vzorová součást),který je podstatný předevšímpro tvorbu
současnému
NC programu. V následujícíkapitole se zaměřením na vrtiíníděloqým vrtiíkem se správně
věnuje kompletní ana|ýze aplikace těchto Ťeznýchnástrojů,v dalšíkapitole pak uvádí další
možnosti zhotovení hlubokých otvorů jinými moderními vrtríky. Zpracování této kapitoly
hodnotím velmi pozitivně. V pátékapitole prezentuje upínacípřípravek pro zvolenou součást,
ktery slouŽí k upínáníparalelně dvou součástípro vrtání otvoru. BohuŽel zde není poznat,
zďa-|i sejedná o vlastní návrh či pouze zpracování současného
přípravku do digitální podoby.
Rovněž na obr. 5.2 jeŤez upnutí součástivelmi nepřehledný a není poznatjak je součást
ustředěna a dále neď proveden ýpočet upínacísíly, který ověří dostatečné
upnutípro přenos
silového zatíženíod vrtání dělovým vrtákem. Výběr vhodné varianty zhotovení otvoru je
proveden pravděpodobně pomocí vlastní rozhodovací analýzy, bohužel neoznačené
tabulce a grafu na str. 43 dobře nerozumím, proto žádám studenta o podrobné
vysvětlení postupu rozhodování při obhajobě svépráce. Na základě roáodovací ana|ýzy
volí jako konečnéřešeníkoupi nového stroje pro hluboké vrtání a použitídělového vrtáku.
V předposlední kapitole uvádí programy pro NC stroje vč. podmínek obrábění se zahrnutím
nového způsobu zhotovení otvoru. Y závěru shrnuje své poznatky a poukazuje na další
moŽnosti vrtríní"
V práci postrádrím lepší provázanost jednotliqých kapitol a vyzdvihnutí vlastních
přínosů.RovněŽ postrádiím citace v textu a zpracování literatury dle platné citačnínorÍny.
Dále nepovažuji za vhodnéuvádět u vrtání otvorův délce do 10xD (vrtaný otvor na vybrarré
součástije cca 6xD), Že se jedná o hluboký otvor (hlubokévrtaní).Celkově však hodnotím
práci jako přínosnou a aplikovatelnou v praxi.

--ž.tt,f

I

Práci hodnotímklasifikaěním stupněm: velmi dobře
V Plzni ďne 14.6.2012

\

. ",/. /
./ "r"t

v{'
t
./........v..........
podpis

