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 Předložená doktorská disertační práce se zaměřuje na obrábění keramických materiálů a to 

prostřednictvím broušení diamantovými kotouči s cílem co možná nejlepší kvality obrobeného  

povrchu. 

 Bere v úvahu vliv vibrací a velikosti řezných sil na výsledný efekt broušení. 

 

 

Posouzení práce 

 

 Předložená práce se zabývá velmi aktuální tématikou a efektivním obráběním nových 

materiálů o vysoké tvrdosti a tím i křehkosti, což jednoznačně zapadá do studovaného oboru 

strojírenská technologie a shrnuje dosavadní vědecké poznatky a dovednosti. 

 Teoretická část disertační práce rozebírá a podrobně popisuje jednotlivé možnosti obrábění 

keramických materiálů a vybírá nejvhodnější pro prováděné experimenty. Zde poukazuje na odlišnosti 

při broušení kovů a křehkých keramických materiálů s nebezpečím křehkých lomů. 

 V této části práce autorka rovněž rozebírá mechanismus úběru materiálu abrazivním 

způsobem, při jednotlivých způsobech broušení, velikosti řezných sil a doporučuje nejvhodnější 

nástroje a výrobní stroje. Rovněž je zde provedena podrobná vibrační analýza a metodika hodnocení 

obráběného povrchu. 

 Zde autorka čerpá z poměrně velkého množství uváděné použité literatury, avšak jen málo je 

uvedených jako citace.  

 V praktické části je práce zaměřena na celou řadu experimentů, zaměřených na měření vibrací 

a silových poměrů při broušení dodaných vzorků diamantovým kotoučem. Rovněž je prováděno 

měření drsnosti povrchu moderními velmi přesnými přístroji. Výsledky experimentů jsou 

vyhodnocovány jak kvantitativně tak graficky a to velmi zdařile.  



 Pro dokonalý popis kvality obrobení plochy by však bylo třeba provést hodnocení dalších 

vlastností, jako zbytkové napětí, výskyt trhlin apod. 

 Poznatek, že při tvrdém obrábění je třeba mít velmi tuhou obráběcí soustavu je všeobecně 

znám. 

 Předložena disertační práce má velmi dobrou grafickou úroveň, logický spád a celým obsahem 

spadá do studovaného oboru. 

 

Připomínky a dotazy k předložené práci: 

 

 Považujete prováděné broušení za dokončovací operaci? 

 Vysvětlete pojmy kvalita, drsnost a integrita povrchu 

 K čemu je možné využít parametry na str. 60? 

 Jaké konkrétní součásti se zkoušeného SiC vyrábí? 

 Značení na mnoha obrázcích (převzatých) neodpovídá ČSN 

 Co bránilo provést statistické plánování experimentu? 

 Závěr nezní příliš jednoznačně  - jako rozšířený abstrakt 

 Jaký je konkrétní přínos pro praxi? 

 Byl vyhodnocován poměrný obrus G? 

 Proč nebyl brusný kotouč orovnáván (ostřen)? 

 Byly využity vlastní publikace?  

 

Závěr: 

 Předložená doktorská disertační práce řeší vysoce aktuální problém oboru strojírenské 

technologie a její výsledky možno chápat jako využitelný soubor vědecko- technologických informací 

z oblasti obrábění keramických materiálů. 

 Dizertantka provedením a vyhodnocením velkého množství experimentů prokázala potřebné 

teoretické znalosti a schopnost samostatné vědecké práce. 
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Předložení teze doktorské disertační práce jsou v podstatě zkrácenou verzí uvedené 

práce.  

Teze obsahují veškeré požadované kapitoly a i ostatní náležitosti v předepsaném 

rozsahu a kvalitě. 

Doporučuji tyto teze Ing. Venduly Sámelové k publikaci v edici PhD Thesis beze změn.  
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