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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Možnost nasazení CMM technologií v rámci kontroly kvality nýtovacího nářadí 

Jméno autora: Bc. Kamil Milota 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Libor Beránek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce reaguje na současný stav kontroly kvality v některých dnešních podnicích, kde je při využívání 
komunálních měřidel kladen velice malý důraz na jakékoliv hodnocení způsobilosti procesu měření se všemi 
důsledky.  

 

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. 

Veškeré požadavky zadání byly bezezbytku splněny.   
 

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 přistupoval k řešení diplomové práce zodpovědně a sám přicházel se smysluplnými návrhy, jak zadané téma řešit.  

 

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. 
Při řešení práce student postupoval systematicky počínaje analýzou výrobního programu společnosti a volbou výrobních 
představitelů. Následně provedl analýzu stávajícího systému kontroly kvality s dílčími návrhy optimalizací. Na výrobních 
představitelích provedl i porovnání způsobilosti procesu měření pro stávající a nově navrhovaný systém. Ekonomické 
hodnocení by mohlo být lépe propracováno, nicméně vzhledem k neexistenci jakýchkoli podkladů ekonomického 
charakteru týkajících se neshodných výrobků v rámci společnosti, je navržený postup hodnotný.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje pouze drobné formální nedostatky, které nesnižují celkovou kvalitu. 

 

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. 
Zdroje, které student použil při zpracování své práce, jsou adekvátní, nicméně při řešení mohl využít více zahraničních 
publikací.  
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce obsahuje zejména vlastní texty a původní výsledky, není kompilátem již existujících textů.  Vzhledem 
k praktické neexistenci obdobně zaměřených prací ji musím hodnotit výborně. Práce upozorňuje na zajímavý jev, 
kdy mnohdy desítky let „fungující“ kontrola kvality nebyla podrobena jakékoliv analýze a tedy, že ze strany 
podniku nikdy nebylo o výsledcích kontroly a možných finančních důsledcích pro celý provoz řádně přemýšleno.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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