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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Návrh uživatelského rozhraní pro tvorbu parametrických CAD modelů v 
Rhinoceros

Jméno autora: Jakub Pipek
Typ práce:

Fakulta/ústav:

Katedra/ústav: Ústav technické matematkk
Oponent práce: Doc. Ing. Jiří Fürst, PhD.
Pracoviště oponenta práce: Ústav technické matematkk, FF ČVUT v Praze

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.

Zadání vkžadovalo od studenta značnou samostatnost  při návrhu GUI a jeho implementaci. Navíc student musel zvládnout 
problematku parametrického modelování ploch ve 3D.

Splnění zadání

Posuďte,  dz předložená  ávěrečná práce splňuje  zdání. V komentáři přípzdně uveďte body  zdání, které nebyly  celz 
splněny, nebo  dz je práce oprot  zdání ro šířenz. Nebylo-li  zdání  celz splněno, pokuste se posoudit  ávzžnost, dopzdy z 
přípzdně i příčiny jednotlivých nedostztků.

Zadání bklo bezesporu splněno. Autor vktvořil program umožňující jak interaktvní, tak automatzovanou tvorbu 3D modelu 
radiální turbínk. Program samozřejmě neposthuje všechnk možné konfgurace turbínk (např. turbína s bezlopatkovým 
statorem, nebo turbínk s tzv. twin scroll turbínu). To však nebklo součást zadání a z práce je zřejmé, že bk bklo možné v 
případě potřebk tkto konfgurace doplnit. 

Zvolený postup řešení

Posuďte,  dz student  volil správný postup nebo metody řešení.

Autor v práci popisuje důvodk, které ho vedlk ke zvolenému způsobu řešení (tj. aplikace ve VB s vkužitm programu 
Rhinoceros a rozdělení modelu do jednotlivých část). Tkto důvodk jsou relevantní a výsledný program potvrzuje, že zvolený 
postup vedl k cíli.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.

Autor prokázal jak hlubokou znalost parametrického modelování ploch, tak značnou zručnost při práci s CAD skstémem 
Rhinoceros. Především však prokázal schopnost samostatného návrhu a implementace GUI.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.

Po formální stránce nelze práci nic závažnějšího vktknout. Práce je napsána srozumitelně, obrázkk jsou zřetelné a dobře 
popsané. Pokud lze práci něco vktknout, tak snad jen to, že autorovi občas proklouznou ne příliš vhodné formulace tkpu 
„Tím jsme se prodrzli skr e určení potřebných pzrzmetrů…“ (str. 29).

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k zktvitě studentz při  ískávání z využívání studijních mzteriálů k řešení  ávěrečné práce. Chzrzkteri ujte výběr 
przmenů. Posuďte,  dz student využil všechny relevzntní  droje. Ověřte,  dz jsou všechny přev zté prvky řádně odlišeny od 
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vlzstních výsledků z úvzh,  dz nedošlo k porušení citzční etky z  dz jsou bibliogrzfcké citzce úplné z v soulzdu s citzčními 
 vyklostmi z normzmi.

Ftudent  navazuje na předchozí výsledkk pana Čížka. To je v práci řádně uvedeno. Ftejně tak jsou standardním způsobem 
citovánk další zdroje.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni doszžených hlzvních výsledků  ávěrečné práce, nzpř. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni z 
funkčnost technického nebo progrzmového vytvořeného řešení, publikzčním výstupům, experimentální  ručnost zpod.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte zspekty  ávěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vzše celkové hodnocení. Uveďte přípzdné otá ky, které by 
měl student  odpovědět při obhzjobě  ávěrečné práce před komisí.

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis:
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