
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je zaměřena na problematiku měření a vyhodnocování geometrických vlastností povrchu přičemž je nezbytné, aby 
se student důkladně seznámil s danou problematikou a normami, které jsou v této oblasti k dispozici. Bez této znalosti by 
nebylo možné splnit všechny stanovené cíle práce. 

 

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. 

Všechny body zadání práce byly splněny. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení práce byl zvolen v souladu se zvolenými cíli. Jednotlivé kapitoly jsou přehledně zpracované a jejich 
návaznost je logická. 

 

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. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Student prokázal dobrou orientaci v normách a v práci velmi dobře kombinuje 
teoretické znalosti s praktickými, získanými z vlastní praxe. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je celkově na velmi dobré úrovni, i když se místy objevují drobné stylistické a gramatické chyby. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Práce se zdroji a jejich citace je v souladu s normami, nicméně citování mohlo být podrobnější, protože v některých 
pasážích se autor opírá o vlastní zkušenosti, nicméně definice jsou dané normou. 

 

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). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

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

Diplomová práce má velmi dobrou úroveň, postup řešení byl zvolen vhodně s ohledem na řešenou problematiku. 
V praktické části je zvolen vhodný příklad popisující vliv filtrace bodů, nicméně postrádám trochu větší iniciativu 
při vyhodnocování, protože výsledky by si zasloužily větší pozornost a podrobnější rozbor. Cíle práce byly splněny 
a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

V práci uvádíte různá zařízení a metody pro měření jednotlivých charakteristik, nicméně se pokaždé jedná o 
jednoúčelové zařízení. Lze měřit a vyhodnocovat geometrické specifikace i na univerzálních souřadnicových 
strojích? Pokud ano, uveďte výhody a nevýhody použití jednoúčelových a univerzálních zařízení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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