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Komentáře k diplomové práci: 
Student ve své práci řešil problematiku přípravy uživatelského prostředí pro systém NX. 
Problematika je rozdělena do několika částí. Od přípravy uživatelských knihoven nástrojů, 
tvorby automatické dílenské dokumentace, přípravy postprocesoru, zjednodušení 
uživatelských menu nejpoužívanějších funkcí až po vytvoření simulačního modelu CNC 
stroje využívaného ve školních dílnách. 
Práce má reálný přínos nejen do výuky obrábění na ústavu, ale dokáže i ušetřit časové 
náklady na přípravu CNC programů pro různé projekty, tím že byla zautomatizována práce, 
která se dříve řešila ručně. 
Student při své práci postupoval svědomitě a sám přinášel některé nápady a návrhy na 
zlepšení, tak aby celé řešení mohlo být implementováno jak do výuky tak do reálných 
projektů. Mimo zadání pak vytvořil aplikaci pro automatickou instalaci celého balíčku 
vylepšení do stávajícího systému NX. 
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