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Práce je prakticky zaměřená, obsahuje návrh a realizaci řídicího systému pro CNC stroje. Text 

diplomové práce je napsán v anglickém jazyce přijatelné úrovně (jen v některých větách chybějí podměty 

či přísudky). Uživatelské rozhraní systému bylo testováno, výsledná aplikace bude prakticky nasazena ve 

firemním/průmyslovém prostředí.  

Kritické poznámky: 

1. Na přiloženém CD není uvedena programátorská dokumentace. Vzhledem k velkému rozsahu 

zdrojového kódu to považuji za vážný nedostatek. Zdrojové soubory nejsou podepsány ani nijak 

(autorsky) označeny. 

2. Některé speciální požadavky uvedené na straně 2 (např. použití více řezacích hlav, transformace 

změna měřítka - scale) nebyly realizovány. Program sice obsahuje mnoho důležitých dalších funkcí, 

nicméně alespoň krátké zdůvodnění absence dílčích funkcí by bylo na místě. 

3. Manuální řízení řezací hlavy pomocí šipek (obr. 8.2 na str. 53) považuji za velmi neobratné – 

postrádám možnost interaktivního zadání např. spojnice mezi dvěma body v grafickém okně. 

4. Jak uvádí autor na str. 68, při praktickém ověřování funkce programu došlo k problémům s CNC 

strojem, program tedy vyžaduje ještě další ladění. 

Pozitiva práce: 

a) Program je rozsáhlý, obsahuje mnoho funkcí a nastavení, rozsah zdrojového kódu (přes 30 tisíc 

řádků) převyšuje běžné diplomové práce. 

b) Student správně využil řadu knihoven a nástrojů, pro implementaci zvolil vhodné, moderní 

technologie. 

c) Kromě své hlavní řídicí funkce obsahuje program i mnoho dalších komponent – licencování, správa 

uživatelských účtů a práv, internacionalizace, simulace CNC stroje (offline režim). 

d) Program má modulární strukturu a potenciál k přidávání dalších funkcí. 

 

Oceňuji velký rozsah implementovaného systému, jehož funkčnost při simulovaném řezání se mi jeví 

zcela dostatečná. S ohledem na výše uvedené nedostatky však musím s lítostí hodnotit tuto diplomovou 

práci jen známkou C (dobře). 
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