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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba plánu měření na CMM pomocí PMI dat 
Jméno autora: Anna Vosmíková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Oponent práce: Ing. Milan Strolený 
Pracoviště oponenta práce: MIKROTECHNA PRAHA a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je průměrně náročné. Řešená problematika vyžaduje cit při vytváření výkresové dokumentace vhodné při 
tvorbě plánu měření, což mírně zvyšuje nároky na samostatnou činnost studenta. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Jednotlivé kroky zvolené při tvorbě bakalářské práce jsou vhodně uspořádané a logicky na sebe navazují.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka v práci dobře kombinuje vlastní zkušenosti s odbornou literaturou. Teoretická část detailně popisuje současný 
stav problematiky, na což navazuje praktická část s ověřením funkčnosti dat na reálné součásti. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková stránka práce je na velmi dobré úrovni, v práci se vyskytuje minimum překlepů a stylistických chyb. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Výběr zdrojů a jejich množství je dostatečné. Neshledal jsem žádné porušení citačních standardů nebo etiky. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Schopnost automatické tvorby ať už kót nebo celého programu na měření nebo obrábění dílů je velmi lákavá a 
spousta podniků uvažuje o jejím nasazení. Tato práce pomáhá velmi dobře rozšířit povědomí o zkoumané 
problematice a popisuje nejen schopnosti, ale i limity, se kterými je stále nutné počítat. Studentce se povedlo 
v práci zaměřit na podstatné problémy a vypíchnout použitelnost konkrétních řešení v praxi. Velmi kladně 
hodnotím celkový souhrn řešené problematiky, který umožňuje využít práci jako návod pro výběr vhodné cesty při 
řešení automatické tvorby dat v podniku. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
Datum: 22.8.2022     Podpis: 


