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Konštatačná časť:  

Predložená práca Ing. Aleša Jaroša pozostáva celkovo z 146 strán, z toho 131 strán textu 

a 15 príloh. Rozčlenená je do jedenástich kapitol doplnených o záver a perspektíve ďalších prác 

zo skúmanej oblasti, prehľad bibliografických odkazov. S prácou bola na posúdenie priložená 

aj skrátená verzia Ph.D. Thesis.  

 

Ciele práce a jej aktuálnosť: 

Ciele dizertačnej práce, orientované na vývoj a realizáciu nových frézovacích nástrojov 

z rýchlorezných ocelí sú aktuálne, pretože kvalitnejšie rezné nástroje s vhodnejšími reznými 

parametrami vedú k zvýšeniu kvality obrábania. Ciele práce sú uvedené v kapitole č. 2 a ako 

som uviedol možno ich akceptovať; sú však pomerne stručné. Úspešné vyriešenie cieľov práce 

svedčí o svedomitom prístupe doktoranda k riešenej problematike. 

 

Hodnotiaca časť: 

Celková skladba dizertačnej práce je logická, podobne možno hodnotiť aj následnosť 

jednotlivých kapitol. Z pohľadu vytýčených cieľov spĺňa štruktúra dizertačnej práce všetky 

požiadavky, ktoré sú kladené na takýto druh práce. Práca, ako je obvyklé, je rozdelená na 

teoretickú a experimentálnu časť. Podľa môjho mienenia by bolo možné zmenšiť rozsah 
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teoretickej časti zúžením niektorých úvah týkajúcich sa známych faktov, najmä zo základnej 

literatúry. 

 Uvádzaný počet literárnych prameňov je dostatočný a odráža skúmanú problematiku. 

V rámci vlastnej publikačnej činnosti doktorand uvádza sedem prác publikovaných a dve práce 

sú v tlači. Zatiaľ nemá samostatnú publikáciu. 

 Uvádzané grafy, obrázky majú dobrú kvalitu vypracovania i vypovedajúcu hodnotu. 

Prílohu práce pokladám za vhodnú a týkajúcu sa priamo čiastkového riešenia práce. 

 Experimentálna časť práce je pomerne rozsiahla a svedčí o veľkom rozsahu prác, ktoré 

autor musel realizovať. Jej výsledky sú zaujímavé aj pre prax. Výstupom z práce je návrh 

nového frézovacieho nástroja s názvom „Fréza s kompenzačnými reznými klinmi pre 

hrubovanie“ a tento výsledok bol podaný ako návrh patentu. 

 Pre naplnenie základného, ako aj čiastkových cieľov, bola využitá kombinácia 

viacerých vedeckých prístupov a metód, ktoré umožnili výskum objektu v celej jeho 

komplexnosti.  

Pri posudzovaní práce nebola hodnotená jej jazyková úroveň, ale len obsahová. 

 

Zhodnotenie predložených téz 

Predložené tézy charakterizujú ciele dizertačnej práce a riešenú problematiku.  

Mám k nim niektoré pripomienky: 

- chybné označenie Tab č. 7 (str. 24);  

- nejasná formulácia na str. 17 „Při obrábění bylo najeto nástrojem vždy 1mm pod obrobek“.  

   

Pripomienky a otázky 

Na základe preštudovania dizertačnej práce mám nasledujúce pripomienky: 

-  „Prehlásenie“ (str. 4) nie je podpísané; 

- Vzhľadom na veľmi veľký rozsah práce je v nej pomerne veľa formálnych chýb (FCN > FCN; 

γ0 > γ0; F, Fc – celková rezná sila, rezná sila...; 

- Použitý obrábací stroj je málo špecifikovaný (tuhosť jednotlivých uzlov, presnosť a pod.); 

- Na základe čoho bol volený obrábací stroj (autor uvádza, že bol vybraný „vhodný“); 

-  Voľba rezných podmienok (str. 46) je nejasná; 

- Vysvetlite nárast sily F (približne 5x) v porovnaní s katalógovým nástrojom (str. 50) – 

uvádzané porovnanie je zrejme nesprávne; 

- Vysvetlite podrobnejšie „nasledujúce kritéria“ (str. 55), najmä voľba „stabilnejšieho 

obrábacieho stroja“. 
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Záver 

Teoretické a aplikačné časti dizertačnej práce majú dobrú úroveň a získané výsledky sú 

prínosom najmä pre praktické využitie a prispievajú aj k rozvoju daného odboru.  

Doktorand v uvedenej práci preukázal, že ovláda vedecko-výskumné metódy riešenia 

z danej oblasti a vie ich aplikovať aj pri riešení náročných problémov v praxi. 

Doktorand preukázal, že j schopný samostatnej vedeckej práce, tvorivého experimentu, 

jeho analýzy a syntézy získaných poznatkov.  

Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade §47 Zákona o vysokých školách  

 

- D o p o r u č u j e m - 

 

,aby pán Ing. Aleš Jaroš predloženú prácu mohol obhajovať a po úspešnej obhajobe mu bol 

udelený akademický titul „doktor“ (Ph.D.) v odbore „Strojírenská technologie“ 

 

 

V Bratislave 2.6.2015 

 

prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. 

oponent 

  

  

 

 
 


