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Komentáře k diplomové práci:
Diplomant se zabývá tvorbou komplexního 
strojů v CAD/CAM systému NX pro HWT frézku, kterou vlastní i Ústav výrobního 
inženýrství. Tento stroj je na UTB ve Zlín
ušetřil Bc. Tomáš Januška zř
prostředí, postprocesoru atd. pro vyšší verzi NX.
Předložená diplomová práce je vypracována podle všech bod
zpracována velice přehledně a svou náro
diplomovou práci.  
Zvolené téma se vzhledem k praktické aplikaci je velice vhodná. Práce obsahuje celkem 93 
stran, z toho 41 stran studie. Na DVD nosi
prostředí.  
Práce je po obsahové stránce na ve
obrázky jsou ostré a věcné. V textu jsem našel nepatrné chyby, jako je špatný font u citace 
20 v seznamu citací a pak na stran
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím k

 
Otázky oponenta diplomové práce
1. Kdy se využívá sousledné a kdy nesousledné frézování?
 
2. Jak by byla časově nároč
přidána 4. a 5. osa pomocí otoč
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