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Doktorská disertační práce v rozsahu 147 stran obsahuje 11 základních kapitol a 

10 příloh. V úvodních dvou kapitolách se autor zabývá teoretickým uvedením sledované 

problematiky včetně vymezení vytčeného cíle disertační práce. Zde si klade za úkol provést 

návrh konstrukce a výroby frézovacího nástroje pro velké úběry materiálu. 

Následující kapitoly 3. až 6. se zabývají základními charakteristikami řezných 

materiálů, tepelným zpracováním a jejich vlastnostmi. V návaznosti následuje popis metod 

povlakování a charakteristické vlastnosti povlakových vrstev, technologie frézování a 

opotřebení řezného nástroje. Ve všech těchto kapitolách autor prokazuje odbornou způsobilost 

při práci s vědeckou literaturou.  

Další 7. kapitola již tvoří základ práce autora se zaměřením na konstrukci vybraného 

řezného nástroje, tvořeného systému CAD 3D. 

8. kapitola „Předběžné řezné zkoušky“ přechází do experimentální části, s popisem 

metodiky prováděných zkoušek. Je popsán přehled materiálů včetně jejich vlastností, dále 

jednotlivá strojní zařízení a popis prováděných měření. Jsou zde uvedeny výsledky 

provedených zkoušek mezi navrženým nástrojem a nástrojem konvenčním. V další 9. kapitole 

je uveden podrobný postup výroby prototypu frézovacího nástroje metodou přesného lití.  

Následuje kapitola 10. „Obrobitelnost různorodých materiálů“, která se zabývá 

experimentální části s výběrem vhodného materiálu a technologie pro sledování obrobitelnosti 

různorodých materiálů při použití prototypu nástroje. Je popsána metodika experimentu 

včetně naměřených výsledků. 

11. kapitola popisuje experimentální provedení dlouhodobých řezných zkoušek při 

obrábění vybraného materiálu C45E. Pro porovnání byly použity dva druhy řezných nástrojů 

RMC – vyvinutý nástroj a nástroj společnosti ZPS. 

V závěru jsou získané poznatky z výzkumu obrábění vyvinutým nástrojem shrnuty do 

jednotlivých bodů charakterizující výsledky práce. 

Připomínky k práci:  

s. 31 v kapitole 5.1 „Silové účinky při frézování“ nejsou objasněny veličiny jednotlivých 

úhlů a hodnota nz. Doporučuji objasnit. 



ve vztazích 5.6 a 5.7 chybí u parametru f index. 

s. 35 …je potřeba stanovit maximální hodnotu opotřebení VBmax, která představuje 

maximální hodnotu šířky fazetky na hřbetě nástroje, po překročení této hodnoty je 

nástroj považován za opotřebený Pojem fazetka je spíše vhodný pro záměrně 

vytvořenou plochu na nástroji. 

s. 50 „Pro porovnání dat získaných při obrábění dřeva …“ zde se nejedná o dřevo ale 

polyuretanový materiál, který s dřevem nemusí mít nic společného. 

 

DOTAZY: 

1. Prosím o objasnění výroby broušením na kulato uvedeném na s. 9 (s. 40): „Prvním 

krokem při návrhu konstrukce nového prototypu řezného nástroje je třeba stanovit, jakým 

způsobem bude nástroj vyráběn. Mezi nejpoužívanější technologie patří broušení na 

kulato a technologie přesného lití do připravených skořepinových forem?“ 

2. Na s. 38 je uvedeno „převážná většina čelních válcových stopkových fréz konstruována se 

zuby ve šroubovici (různý úhel stoupání šroubovice)“ nerozumím závorce. 

3. Na s. 40 jsou popsány dvě metody konstrukční tvorby 3D modelu nástroje. Prosím o bližší 

vysvětlení.  

4. V kapitole 10. je v názvu zmínka o obrobitelnosti, která však není nijak vyhodnocena. 

Prosím o vyjádření autora. 

Práce má velice dobrou grafickou i teoretickou úroveň. V práci je několik formálních 

nedostatků, které nemají vliv na kvalitu práce. Autor provedl velké množství experimentů, 

které slouží pro posouzení kvality navrženého nástroje. Celkový výsledek práce má vysokou 

odbornou úroveň z hlediska vědecko-výzkumné oblasti strojírenské výroby. Doktorand 

prokázal schopnost vědeckého přístupu při řešení daného tématu. Práce vykazuje hluboké 

teoretické i praktické znalosti doktoranda v uvedené oblasti a lze ji považovat za přínosnou 

pro sledovaný obor.  Práce zahrnuje 89 literárních odkazů a 9 autorových publikací k danému 

tématu. 

Rovněž předložené teze uvedené práce splňují směrnice rektora jak po stránce obsahové 

tak i věcné. 

Vzhledem k výsledkům dosaženým v průběhu řešení práce d o p o r u č u j i 

předloženou práci k obhajobě.  

Žádám o zodpovězení dotazů a některých neformálních připomínek k práci a 

po uspokojivém obhájení práce doporučuji udělit akademický titul „Ph.D.“. 

 

 

 

 

 

 

V Brně 30. 5. 2015 Doc. Ing. Josef CHLADIL, CSc. 
   

 


