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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

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

Jméno autora: Jakub Pipek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technické matematiky 
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technické matematiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce spočívala v seznámení se s možnostmi propojení 3D modeláře Rhinoceros s jinými SW za účelem návrhu 
uživatelského rozhraní pro tvorbu parametrických CAD modelů a v realizaci navrženého uživatelského rozhraní pro vhodně 
zvolený SW a parametrický CAD model. Pro splnění těchto úkolů je třeba si nejprve osvojit poměrně náročný teoretický 
základ NURBS (neuniformní racionální B-spline) reprezentace, na které je Rhinoceros založen. Dále je třeba zvládnout 
programování ve skriptovacím jazyku Rhinoscript pro vývoj vlastních modulů a funkcí v Rhinoceros a vyřešit komunikaci 
Rhinoceros přes uživatelské rozhraní tak, aby pro tvorbu parametrického CAD modelu nebyly vyžadovány zásahy do kódu 
Rhinoscriptu ani modelářské schopnosti uživatele. V neposlední řadě je součástí zadání i volba vhodného příkladu 
parametrického CAD modelu, od jehož geometrické složitosti se odvíjí i složitost řešení. 

 

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. 

Při volbě vhodného příkladu parametrického CAD modelu navázal Jakub Pipek na bakalářskou práci Petra Čížka 
Parametrický CAD model radiální turbíny z roku 2017, kde byly vstupní parametry radiální turbíny modifikovány přímo 
v kódu Rhinoscriptu. Jakub Pipek vyvinul aplikaci TurbineDesigner v jazyce VB.NET s interaktivním uživatelským rozhraním, 
které umožňuje jednoduše zadávat vstupní parametry, sledovat vytvářenou 2D i 3D geometrii a hotový model exportovat 
do formátů iges, step, stl a 3dm. Ve srovnání s řešením Petra Čížka navrhl Jakub Pipek v řadě případů vlastní jednodušší 
přístupy k vytváření parametrické geometrie turbíny. Bakalářská práce je oproti zadání rozšířena nejenom o tyto vlastní 
přístupy, ale i o vývoj vlastní aplikace. 

 

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. 
Jakub Pipek byl v průběhu řešení bakalářské práce aktivní, veškeré dohodnuté termíny vzorně dodržoval, svá řešení včas a 
průběžně konzultoval a na konzultace přišel vždy připraven. Jakub Pipek jednoznačně prokázal schopnost samostatné 
tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Odborná programátorská úroveň práce přesahuje nároky kladené na bakalářskou práci. Jakub Pipek vyvinul vlastní funkční 
aplikaci, ve které lze bez znalostí modelování v Rhinoceros interaktivně zadávat vstupní parametry radiální turbíny a 
prohlížet si modelované prvky ve 2D nebo 3D pohledech. Z geometricko-matematického hlediska úroveň práce odpovídá 
nárokům kladeným na bakalářskou práci a představuje vynikající ukázku aplikace znalostí získaných v průběhu 
bakalářského studia. Strategie tvorby parametrického CAD modelu je v práci podrobně vysvětlena, odlišnosti od 
původního řešení jsou zdůvodněny, matematické modely všech modelovaných prvků jsou odvozeny a přehledně uvedeny. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce v pořádku, rozsah 40 stran odpovídá zadání. Poněkud neobvykle působí často používaná 3. 
osoba jednotného čísla, tj. obraty „autor se rozhodl“, „autor zvolil“, apod. Doporučovala bych použít neosobní styl v rámci 
celé práce. Velice kladně hodnotím precizní doprovodnou 2D i  3D grafiku. 

 

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 a rozsah zdrojů odpovídá povaze práce – vysokoškolská skripta, on-line studijní materiály, SW příručky a tutoriály. 

 

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. 
Jakub Pipek vyvinul aplikaci pro tvorbu parametrických CAD modelů radiální turbíny. I když, jak píše ve své bakalářské 
práci, se jedná zatím pouze o beta verzi programu, tento výsledek přesahuje značně zadání, jehož původním záměrem bylo 
nalézt uživatelsky přívětivější možnost modifikace vstupních parametrů vytvářeného parametrického CAD modelu než je 
přepis hodnot v kódu jazyka Rhinoscript. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  

Hlavním výsledkem práce je aplikace TurbineDesigner, která umožňuje interaktivní tvorbu parametrického CAD 
modelu radiální turbíny a poskytuje zpětnou vazbou ve formě 2D i 3D pohledů na aktuálně navrženou geometrii. 
Uživatel zadává hodnoty parametrů do textových polí nebo volí jejich hodnotu tažením posuvníků. 3D pohledy 
jsou plně funkční, tzn. lze měnit měřítko pohledu a s vytvořenými objekty lze otáčet a kontrolovat tak navrženou 
geometrii. Velký přínos práce spatřuji v další možné návaznosti, tj. v implementaci plně automatického vytvoření 
CAD modelu a v případném propojení se síťovacími SW. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.1.2018     Podpis: doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 
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