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Komentáře k diplomové práci:
Autor diplomové práce řešil určení přesností polohování dvou os univerzální frézky FHW50PD. Měření polohování bylo provedeno pomocí laserinterferometru. V teoretické části je
uveden postup měření a jsou definovány chyby měření. V praktické části je popsáno
polohování laserinterferometru pro měření zadaného zařízení a vyhodnocení měření vlivu
vibrací.
V práci chybí bod "Cíle práce", vyskytuje se několik drobných překlepů, například na str. 16
(…a tvoří referenční ramen interfrometru…), str. 40 (…terčík, který byl připenněn…).
Odkazy v textu na rovnice (2.9) a (3.0) nejsou v souladu s čísly uvedených rovnic (str. 29,
30).
Formální náležitosti jsou dodrženy.

Otázky oponenta diplomové práce:
1. K čemu je využívána Vámi měřená frézka FHV-50PD ve školní laboratoři? Ve kterém
stupni geometrické přesnosti lze vyrábět součástky na Vámi měřeném zařízení?
2. Vysvětlete předepisování geometrických přesností v souladu s normou ISO 2768 a ISO
8015 ve výkresové dokumentaci.

V Zlíně dne 15. 5. 2014
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