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Vyjádření k aktuálnosti tématu disertační práce: 

 

Množství a rozmanitost nástrojů, používaných pro frézování, stěží nalezne obdobu u jiné 

obráběcí operace. Je proto logické, že jakákoliv inovace v této oblasti přináší nové poznatky nejen 

pro akademickou sféru, ale především je ekonomicky zajímavá pro oblast průmyslové praxe, 

především pro podniky zabývající se vývojem frézovacích nástrojů a povlaků. 

Průběžným měřením řezných sil je možné sledovat časový průběh, způsob a intenzitu 

opotřebení nástroje bez přerušení obrábění a lze získat potřebné informace pro zabránění destrukce 

nástroje, zvýšení bezpečnosti obrábění a může to vést k výrazným ekonomickým úsporám. 

Z tohoto pohledu hodnotím předloženou práci jako velmi aktuální a pro danou oblast přínosnou. 

 

Vyjádření ke splnění stanovených cílů: 

 

Cíle, které si doktorand vytýčil, byly rozsáhlé, náročné na zpracování výsledků a plně 

odpovídaly významu, který dynamické zatěžování nástrojů při současném stupni vývoje strojů 

a technologií představuje. Pro jejich splnění musel doktorand nabýt širokých znalostí, a to nejen 

v oblasti teoretické, ale i co do schopností vyhodnocení a zpracování získaných dat. Mohu 

konstatovat, že těchto cílů bylo dosaženo, i když některé z nich, jako např. …analýza geometrie, 

mikrogeometrie vybraných nástrojů a … analýza průřezu a stavu třísek by si zasloužily 

podrobnější komentář. 
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 Vyjádření k postupu řešení a k výsledkům disertace: 

 

Na práci doktoranda hodnotím kladně především pokus o hlubší teoretický rozbor 

problematiky plánování experimentu, testování modelů zpracování naměřených dat a jejich 

analýzu. Významným přínosem doktoranda je i experimentální ověření navržených výpočetních 

modelů a možnost jejich srovnání s praktickými podmínkami obrábění. Dosažené výsledky 

korespondují se závěry popisovanými autory ve vědeckých publikacích. 

S ohledem na členění disertační práce je obtížně dohledatelná souvislost mezi kapitolami 2 

a 3. Návaznost mezi plánováním experimentů a vlastním experimentem není na první pohled 

patrná. V textu mohla být tato závislost zvýrazněna. Nejsem si rovněž jistý, zda rovnice, uváděné 

v teoretické části práce, byly v plném rozsahu efektivně využity i v praktické části jako součast 

experimentů. 

 V souvislosti s názvem práce Testování nástrojů pro víceosé frézování na obráběcích 

centrech je diskutabilní zařazení kapitoly 3.2 Testování nástroje pro rovinné HSC obrábění 

Al slitin, kde není výhody víseosého frézování nijak využito. 

 

Vyjádření k významu pro praxi a rozvoj vědního oboru: 

 

 Výsledky, prezentované v disertační práci, lze považovat za přínosné pro vědu i praxi, 

neboť přinášejí cenné informace o možnosti predikovat opotřebení nástroje z naměřených hodnot 

složek síly obrábění, zpracovávat získané výsledky pomocí statistických metod a vyhodnocovat je 

podle metod plánovaného experimentování. V práci uvedené výsledky naznačují možnosti 

reálného využití v praxi. 

 

Vyjádření k formální a jazykové úrovni práce: 

 

Jazyková a formální stránka práce je na průměrné úrovni. Textová část nepostrádá logickou 

návaznost, práce je podložena množstvím grafických výstupů, velice oceňuji přehledné a rozsáhlé 

zpracování příloh.  

K obsahové, jazykové a formální stránce práce mám ale i několik připomínek. 

 

Obsahová stránka: 

 

 V poslední větě úvodu je tvrzení: “Nejčastěji využívanými nástroji pro obráběcí centra jsou 

v dnešní době tvarové nástroje vyrobené ze slinutého karbidu, opatřené povlaky nanesenými 

technologiemi PVD na bázi AlTiN“. O jaké zdroje se toto tvrzení opírá? Z uvedených 

pramenů [7-11] to explicitně nevyplývá. 

 V kapitole 1.6 je hovořeno o zkouškách povlaků, případně o dlouhodobé zkoušce na základě 

počtu odvrtaných děr. S ohledem na zaměření disertační práce jsou tyto informace 

irelevantní. 

 Kritériem opotřebení na hřbetě VB není šířka fazetky, ale opotřebení na hřbetě, případně 

šířka otřené plochy na hřbetě. 

 V textu se vyskytují odkazy na neexistující obrázky 4.1-4.3, 4.14-4.19, 4.23-4.24, 4.29-4.31. 

5.2-5.3 a tabulky 4.8-4.10. V zaslaném textu se rovněž neobjevuje avizovaná příloha IV 

a několikrát zmiňované DVD. 

 Příloha III má název Změněná geometrie frézovací hlavy, ale není zřejmé, čeho se tato 

změna týká. 

 V textu nejsou uvedeny odkazy na prameny [53] až [60] ze seznamu použité literatury. 

Prameny nejsou citovány jednotně a v souladu s normou. 

 Podle závěrů na straně 104 dosáhly povlaky 1 a 2 stejných trvanlivostí? 
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 Nerozumím tvrzení ze str. 67 …způsob broušení hřbetních ploch může způsobovat vznik 

nárůstku na hřbetní ploše. 

 

Jazyková stránka: 

 

 Gramatika někdy pokulhává, především u delších souvětí, ve kterých se čtenář občas ztratí 

i co do jejich významu. V celém textu dochází ke špatnému dělení slov na koncích řádků 

a špatnému dělení vět v rámci delších souvětí. Některé odstavce v textu se opakují 

(především v souvislosti s citací zdroje [3]). 

 Často používaný pojem „alokace“, který obecně souvisí s rozdělováním, má v práci spíše 

smysl shromažďovací či sjednocující. 

 Formulace v textu jsou někdy zamotané a hůře pochopitelné, např. …používaná metoda 

technologie, …které jsou používány obvykle využívány, …které dalo vzniknout 

předpokladu vzniku adhéznímu přilnutí materiálu, …řezivostní vlastnosti.  

 Drobné jazykové nuance cuting vers. cutting, CNB vers. CBN (KBN), slinin vers. slitin, 

akceleromet vers. akcelerometr, možnotí ves. možností. 

 

Formální stránka: 

 

 Seznam použitých symbolů je chaotický a především neobsahuje celou řadu symbolů, 

používaných v textu, např: HSP, (T v jiném smyslu než teplotním), výrazů na str. 18, 23, 34, 

vzorce 1.28 na str. 30 a dalších, např. Rmo na str. 95. 

 Výraz podle rovnice 1.2 udává posuvovou rychlost vf v m.min-1, jen tak ji můžeme sčítat s vc 

pro výpočet celkové ve. 

 V obr. 3.13 je dvakrát uvedena silová analýza povlaku AluSpeed, naopak chybí analýzy 

povlaku Darwin. 

 Obrázek 3.22 a tabulka 3.6 na str. 66 uvádějí totéž, podobně jako obr. 3.32 a tabulka 3.8 na 

str. 76. To není nutné. 

 V tabulce 3.13 na str. 83 nejsou správně uvedeny jednotky u posuvu a šířky záběru ostří. 

 Parametry Ra a Rz jsou uváděny jako parametry drsnosti povrchu, ony mají ale svá 

pojmenování. 

 V obr. 3.47 na str. 93 je uveden substrát kruhové VBD ISO H15? 

 Uniká mi smysl tabulky 3.21 na str. 95. 

 33 není 4, jak se tvrdí na str. 97. 

 Místo nesprávných odkazů na obr. 3.23 (A,B) na str. 99 by mělo být správně 3.53 (A,B) – 

jsou na str. 101 (na těchto obrázcích chybí ale popis os!).  

 

Dotazy k předkládané práci: 

 

1. Proč byl pro experiment s frézovací hlavou obráběný polotovar z hliníkové slitiny 

lichoběžníkového průřezu? Nedocházelo při obrábění ke změně záběrových poměrů?  

2. Co podle doktoranda způsobuje dosažení rozdílných hodnot silového zatížení u různých 

povlaků při frézování frézovací hlavou?  

3. Jaká je hřbetní geometrie destiček ADEX a jak se změní se změnou geometrie lůžka 

frézovací hlavy? Bude mít nastavení nástroje vůči obrobku vliv na případnou změnu tohoto 

úhlu?  

4. V textu na str. 85 se hovoří, že předběžné zkoušky ukazují na optimální naklopení řezného 

nástroje v rozsahu 10 až 15°. Co bylo kritériem pro tuto optimalizaci? V tabulce 3.15 se 

jedná o stejné úhly β jako v tabulce 3.13?  
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5. V regresních rovnicích v kapitole 3.3.7 je uváděn parametr N jako parametr zahrnující vliv 

povlaku. Mohl by to doktorand blíže vysvětlit? V předchozím textu je symbolem N 

označován celkový počet měření (není uvedeno v seznamu symbolů). 

 

 

Závěr: 

 

Předložená disertační práce řeší aktuální problém související s dynamickým zatížením 

nástroje při frézování rozdílných materiálů frézovacími nástroji různé konstrukce a geometrie 

v nepovlakovaném provedení a s povlaky. Doktorand zpracováním disertační práce prokázal, že 

ovládá experimentální výzkumné metody a je schopen řešit složité technologické problémy. 

Navržené cíle práce byly splněny a dosažené výsledky jsou použitelné pro praxi i jako podklad 

pro další výzkum v této oblasti. O erudici doktoranda svědčí jeho bohatá publikační činnost.  

Vysoce odborná stránka práce je však mnohdy snižována obtížně akceptovatelnými 

nedostatky formálního i obsahového charakteru. Předpokládám, že zdrojem těchto nedostatků byl 

časový stres související s potřebou termínovaného odevzdání práce. Pro hladký průběh obhajoby 

doporučuji zapracovat do prezentace disertační práce shora uvedené připomínky.  

 

Na základě shora uvedných skutečností, v souladu s §47 Zákona č. 137/2016 Sb.  

o vysokých školách doporučuji disertační práci Ing. Jana Dvořáčka k obhajobě a po jejím 

úspěšném absolvování udělení vědecké hodnosti Ph.D. 

 

 

 

 

Stručné vyjádření k předloženým tezím: 

   

Předložené teze jsou stručnou, zkrácenou verzí disertační práce stejného názvu. Respektují 

požadované členění a umožňují dobrou orientaci v řešeném problému. Přehledně uvádějí cíle 

práce, zvolenou metodiku a směřují k jednoznačným závěrům a doporučením. 

Z důvodu zestručnění textu však v tezích dochází k určitým drobným nedostatkům 

formálního rázu – absence obr. 1.3, číslování rovnic, citace [17] a některých jednotek v textu. 

Vzhledem k tomu, že ne všechny symboly jsou v textu okomentovány, doporučuji zahrnutí 

Seznamu použitých symbolů do textu tezí. Celý text tezí pak doporučuji podrobit důkladné 

kontrole gramatické. 

Po zapracování výše uvedených připomínek doporučuji vytištění tezí v Edisi PhD Thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, 3. ledna 2017                                        ………………………………………….                                   

     prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica   

                                                      oponent 


