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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Parametrický CAD model pracoviště řidiče 
Jméno autora: Bc. Ondřej Lyčka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing. Jan Baněček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT, FS, Ústav automobilů spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce měla dva hlavní úkoly: 

1.) Navrhnout a realizovat algoritmus v jazyce VBA programu CATIA, který by umožňoval sestavování parametrických 
modelů jednotlivých komponent do složitých sestav. Cílem je umožnit vytváření konstrukcí, složených z 
„knihovních“ 3D parametrických modelů, řízené externím programem (nikoli tedy obvyklým způsobem přes GUI). 

2.) Prokázat funkčnost algoritmu na úloze sestavování modelů pracoviště řidiče. K tomu bylo nutno vytvořit (případně 
upravit z předchozích verzí) 3D modely jednotlivých objektů, tvořících pracoviště řidiče.  

 

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 v plném rozsahu, navržený algoritmus a datové struktury, které využívá umožňuje : 
1) Vygenerování konkrétní instance parametrizovaného knihovního objektu (s konkrétními rozměry) 
2) Jeho zařazení do celkové sestavy ve zcela obecné poloze (posunutí, natočení) 
3) Každý takovýto model může být generován v libovolném počtu navzájem odlišných instancí 
4) Počet různých „knihovních“ parametrických modelů, použitých k vytváření scény není algoritmem nijak omezen. 

 
Pro ověření funkčnosti byly vytvořeny potřebné modely komponent pracoviště řidiče na základě zavedené metodiky.  
Ve spolupráci s programem RIDIC15 (není součástí DP) vznikl funkční celek, který dokáže generovat 3D CAD model 
pracoviště řidiče v řádu několika minut.  
 

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. 
Student pracoval aktivně a průběžně, úkoly vyplývající z jednotlivých pravidelných konzultací obvykle vyřešil a realizoval do 
následující konzultace. V mnoha případech požadoval podrobné (i opakované) vysvětlování důvodů, které vedou ke 
konkrétním požadavkům, pak mu ale nedělalo problém upravovat a předělávat řešení, která již považoval za ukončená. 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce považuji za zcela vyhovující i z hlediska plně profesionálních nároků. Při tom je nutné uvést, že na 
počátku práce měl autor pouze běžné znalosti o ovládání programu CATIA pomocí GUI. Musel si tedy nastudovat a prakticky 
osvojit problematiku ovládání systému prostřednictvím jeh programováním ve VBA. Pak teprve mohl přistoupit k návrhu 
základního algoritmu s využitím těchto prostředků. I aplikační část vyžadovala značný objem kvalitní práce.  Jako příklad lze 
uvést cca 20 parametrických 3D modelů tvořících pracoviště řidiče, které bylo nutno vytvořit, či upravit a odladit. Podmínkou 
úspěšnosti zde bylo mj. prostudování a plné pochopení metodiky tvorby pracoviště řidiče. Úplná funkčnost všech těchto 
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složek systému je nejlepším vysvědčením odborné úrovně. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Tyto aspekty předložené práce lze hodnotit ze dvou pohledů. Z obvyklého pohledu by práce neměla být tak stručná a stroze 
technicistní. Bylo by vhodné věnovat více místa diskusi přijatých řešení, případných variant, popisu dosud běžné praxe práce 
s parametrickými modely atd. 
Z druhého pohledu představuje práce precizně zpracovanou programátorskou dokumentaci provedené práce. Jakékoli 
věcné informace o konkrétních detailech toho kterého aspektu řešení jsou snadno dohledatelné a srozumitelně popsané. 
Neboli je vytvořen základní předpoklad, aby se na provedenou práci dalo kdykoli a kýmkoli navázat. Informace, které budou 
opakovaně hledány v dalších fázích vývoje jsou zpracovány a uspořádány velmi pěkně. 
Formální, typografická a jazyková úroveň je bez připomínek. 

 

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. 
Povaha úkolu nevyžadovala příliš rozsáhlé hledání zdrojů. V podstatě jde o dokumentaci CATIA a popisy metodiky tvorby 
pracoviště řidiče a příslušných modelů. Všechny tyto zdroje jsou v práci citovány. 
 

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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
V práci vyvinutý algoritmus umožňuje kvalitativní skok ve způsobu práce s parametrickými 3D modely CATIA, 

tj. automatické vytváření „libovolně“ rozsáhlých sestav parametrických modelů, ovládané externím programem. 

Ověření funkce algoritmu na generování 3D sestavy pracoviště řidiče navíc přináší první ucelenou praktickou 
aplikaci využívající tohoto přístupu. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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