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POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

INTERNAL 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh upínacího přípravku pro přesné měření tvarových specifikací na CMM 
Jméno autora: Ondřej Kovář 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Jan Urban 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako průměrně náročné. Student disponoval všemi informacemi o záměru užívání konkrétního 
přípravku, dokonce měl k dispozici základní koncepční návrhy chystaného přípravku, který detailněji rozpracoval. Na druhou 
stranu musel student prokázat zručnost v ovládání CAD softwaru, znalosti v oblasti metrologie a čtení a interpretace 
technické dokumentace. 

 
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. 
Student splnil zadání v celém rozsahu 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Aktivita studenta a samostatnost studenta byla příkladná. Jako vedoucí práce jsem mu pouze pomáhal domluvit konzultace 
s kontaktním partnerem ve společnosti Škoda Auto a.s.. Veškeré činnosti prováděl přesně dle zadání a místy se připomněl i 
s případným vylepšením původní myšlenky. Na všechny domluvené termíny chodil náležitě připravený a v případě, že 
některou z aktivit nestihl, včas zaslal informativní omluvu. Z mého pohledu příklad toho, jak má mezi vedoucím závěrečné 
práce a studentem probíhat spolupráce. 

 
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. 
Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. V úvodní části student celkem přehledně a srozumitelně představuje 
problematiku, které se závěrečná práce týká. Způsob, který autor zvolil, mi přijde správný a dle mého názoru díky tomu textu 
porozumí i široká laická veřejnost.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazyková úroveň je rovněž na dobré úrovni. Hodnocení práce v tomto bodě bohužel mírně snižuje relativně častý 
výskytem gramatických a stylistických chyb. Z hlediska formátováni je v celé práci dodržen jednotný styl. Předkládaná práce 
má celkově 56 stran a vzhledem k tomu, že zadaná problematika je v obsahu velmi dobře popsaná, považuji rozsah práce za 
vyhovující. 

 
 
 
 



 

2/2 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO 
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

INTERNAL 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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 je proveden vhodně, počet zdrojů je dostatečný. Velmi oceňuji podíl zahraničních zdrojů, který u bakalářského 
typu práce není zcela běžný. Citace jsou v textu uvedeny korektně. 

 
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. 
Celkově si myslím, že jde o celkem zdařilou bakalářskou práci, jejíž výsledky jsou v reálné praxi využitelné. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Vzhledem k příkladné aktivitě studenta, ucelené a přehledné chronologii jednotlivých kapitol a širšímu počtu 
zahraničních zdrojů, považuji předloženou bakalářskou práci za velmi zdařilou. Hodnocení bohužel ovlivnil častější 
výskyt gramatických nedostatků. 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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