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V teoretickó části bakalářské práce nejprve autor popisuje teorii vibrodiagrrostr k; .

potrŽi1or: měřicí tecl-rrliku a Í-rézku. na které bvla provedena zkušcbní měření. Tato část práce

.|e zb1''tečně dlor-rl-rá a.|sor.r l'ní inÍbrnace. které pro erperinlentálr-rí část rrejsor'r potřeba' V dalŠí
části práce popisr.rIc autor vyhodnocení r-raměřených hodnot a jejich porovnání
;s tenzometlickým nlěřením. Tato část je naopak dost stručrrá a naměřené výsledky by Lrrčitě
zasloLrŽiI1 pod r.o bnějSr rozbor.

Alttor k práci přistupoval Samostatně. prostudoval potřebnou literatur.u. aktir'ně se
účastnil c1iagnostického nrěření a zajistil si k němu potřebné podklad'v. řešené problém1''
kotlztt]tor cl \ \ťt]l!tl(lll) nril\'ť'

Výslec1kenr práce .jc teoretický popis moŽností l'ibrodiagnostiky (někd1' aŽ pří1iš
poc1robn1) a její praktická aplikace l-ra obráběcÍ stroj. Domt-tívát-t-t se. Že by získané r'ýsledky
ntěření při podrobnějším rozboru mohly dát.ieště další infornlace o sledovaném procesu
obrábění a toto není v práci dostatečně VyuŽito.

Práce svýn-r obsahem igrafickou úrovní odpovídá poŽadar''kťrm na bakalářskor'r práci,
.je přehledná. má přinlěřenj' r.ozsah. je doplněna ťotografiemi. které dokr.rr.nentují jednotlivé
postup; rrrěření. Neobsahr-rjc Žádné originální řešení pro ar-Úot.ské osl'ědčení. ale můŽe být dále
r'1''1rŽita jako základ pr.o další měření vibrací na obráběcím stroji' Některé 1brI.nulace l'ět
r-reodpol'ícia.jí technickénrr-r clokttmentu (r-rapř' ..coŽ je \'yS\.ětleno.....)" grať na stl. 23 není
popsán san]ostatně, ale společně s tabulkou. na Str. 27 je znratené číslor'ání popisovanýclr
obrázkťr. Na str' 32 autor píše o .'záběrr-r obráběcího noŽe..' přitom š1o o obráběcí Íiézu a
DopiSuje ..závis1ost tenzornetrického nlěření na měřerrí vibrací...

K posuzor'ané práci rlár.n následrrjící otázky:
l. Na str' 9 píšete. Že ana|ýza r'ibrací byla por-rŽita pr.o posouzení zatíŽení obráběcího

stroje při obrábění l'zhlcclcm k trajektorii' V\.sVět]ete. .jak r''ibrace závise1y na
trair'kturii iel né ho nástroje'

2' Cílenl práce b;'lo nalezení optinálních řezných podmínek pr.o obrábění. Jaké
parametrv nas(avellí .isou ted], pro obrábění zkušebr-rí součásti optimální?

3. .Tak byste trprar.il :nctodiku měi.ení. pokud b1'' se v analÝze vibrací |rézk1'' mělo dále
pokračo\'at.]

PředloŽená bakalářská práce splňuje poŽadavky. p|oto ji doporučuji k obhajobě.
S ohledern na grafickou úror'eri práce. některé formální rredostatky a r.zhledem k l'elkénru
r}lnoŽst\'í tccrric a strttčnému r'ylrodnocení l'1astního měření ji hodnotím znánrkou
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velmi dobře mínus.
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