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Osnova Posudku oponenta: 
(text posudku zpracujte prosím dle osnovy, ke každému bodu osnovy vyjádření na cca 5 až 
15 řádků)  
(Klasifikace práce se neuvádí do textu posudku, ale do přiloženého Návrhu klasifikace, který 
je přílohou posudku) 

 přístup studenta k řešené problematice 
Bakalářská práce je ucelená, obsahuje veškeré náležitosti (osnovu). Rozsah práce je 
zcela dostačující, práce obsahuje technickou dokumentaci, obrázky pro jednoznačnost 
a přehlednost, detailní výpočty působících sil v rámu, atd. 

 

 zvolený postup řešení 
Student přistoupil k řešení práce nejprve teoretickou přípravou dané problematiky, 
vysvětlením technických pojmů a základních principů pro měření tuhosti obráběcích 
strojů. Následně prezentoval aplikované metody pro měření tuhosti včetně praktických 
ukázek a schémat měření. Pokračoval s definicí nutných pomůcek, přípravků, 
stojánků, čidel na měření výchylek, siloměrů až po zaznamenávací a vyhodnocovací 
zařízení – tato část byla velmi dobře a rozsáhle popsaná. 

 

Provedená rešerše silově nezávislých rámů porovnává 5 typů rámů. Autor se zabývá i 
alternativními metodami, jako je použití montážních stojanů na kola. Popisuje, proč je 
důležité při návrhu i výrobě jednotlivých částí obráběcích strojů zohlednit jejich tuhost. 
Zabývá se definicí tuhosti. Podrobně vysvětluje měření tuhosti (relativní i absolutní) a 
zařízení pro měření tuhosti. Součástí jsou i názorné obrázky a grafy. V následujících 
kapitolách jsou uvedeny stávající rámy pro měření. U každého provedení se zamýšlí 
nad výhodami a nevýhodami např. hmotnost, rozměry rámu, materiál rámu, snadná 
manipulace, tvar podstavy, výška ramene, natočení ramene (horizontální i vertikální 
rovina). Autor navrhuje úpravy stojanu Provedení I zkrácením a využitím odříznuté 
části pro snadnější manipulaci a přepravu osobním vozem, dále navrhuje úpravu 
podstavy stojanu připevněním přídavného kruhového plechu, pro snadnější 
manipulaci. 

 

Porovnává různá provedení sklopných vzpěr – pět variant, z nichž díky své nízké 
hmotnosti byla vybrána varianta č. 5. Následuje návrh spojek velkých - varianty A až 
D. Vybrána je varianta B (excentrické páky), která umožňuje rychlé, jednoduché 
nastavování. Následuje výběr spojek malých, je zde také několik variant A až D. Autor 
vybírá variantu D se třmenem a navrhuje několik úprav a možnost připevnění stojánků 
na úchylkoměry. U výběru spojek velmi pozitivně hodnotím technické řešení, které je 
velmi rychlé pro instalaci, sestavení rámu a možnost snadného natáčení podle potřeby 
instalace sklopných vzpěr. 
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Konstrukční dokumentace rámu vítězné varianty je detailně zpracovaná. Výkresy jsou 
dobře technicky zpracované, popsané a obsahují veškeré náležitosti pro výrobu dílů. 

 

Výpočet tuhosti rámu, tak aby deformace od direkční síly úchylkoměru nezpůsobila 
zkreslení více než 3% měřené hodnoty. Výpočet tuhosti rámu je přehledný a je splněn 
požadavek v zadání. 

 

 dosažené výsledky, jejich přínos a praktické využití 
Autorem navržené úpravy jsou zajímavé a přínosné pro praktické využití. Doporučoval 
bych realizaci zvoleného řešení a odzkoušení v praxi. Zvolená varianta je velmi 
vhodná jako silově nezávislý rám pro měření menších typů obráběcích strojů. Jako 
zástupce výrobce obráběcích strojů považujeme vysokou tuhost obráběcích strojů za 
jednu ze základních charakteristik stroje. Při současném trendu ve vývoji v konstrukci 
strojů, jejichž neustálé cenové optimalizaci, snižováním materiálových zdrojů hraje 
statická tuhost velmi důležitou roli pro zachování či dokonce ke zvyšováním užitných 
vlastností strojů. Doporučuji ve vývoji tohoto téma pokračovat a zavést do praxe. 

 

 grafické zpracování (úprava) a přehlednost práce 
Práce je přehledná, obsahuje velké množství obrázků, včetně popisků. Práce 
obsahuje detailní výklad problematiky. Práce je přehledná a postupně seznamuje 
čtenáře s řešenými tématy. 

 

 připomínky k bakalářské práci 
Pro vyšší přehlednost a transparentnost jednotlivých popisujících variant bych ocenil 
porovnávání jednotlivých vlastností u všech variant – pokud usoudím, že jednotlivá 
varianta má vysokou hmotnost o konkrétní velikosti, bylo by dobré uvést velikost 
hmotnosti i u ostatních variant řešení, aby bylo jednoznačné, jak velké rozdíly jsou 
mezi jednotlivými řešeními. Dále by se porovnávané varianty mohly shrnout do 
přehledné tabulky. 
V práci by bylo dobré specifikovat pro jaké typy a hlavně velikosti obráběcích strojů je 
zvolená varianta vhodná. Například pro velké obráběcí stroje, není vzhledem 
k velikosti, rám příliš použitelný. 

 

 otázky na studenta k zodpovězení u obhajoby 
Práce studenta je velice dobře popsaná, vysvětluje jednotlivé kroky řešení a úvah 
autora, obsahuje velké množství vysvětlujících obrázků. To vše přispívá 
k jednoznačnosti řešení. Vzhledem k velmi dobře zpracované práci nemám na autora 
žádné doplňující otázky. 
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 závěrečné hodnocení 

Práce se zabývá reálnou problematikou měření charakteristiky obráběcích strojů a 
přináší velmi podařený návrh měření statické tuhosti. Zadání bylo splněno. Velmi 
oceňuji přístup autora k řešení s ohledem na rychlost přípravy rámu pro měření a 
jednoduchost přestavení rámu. Z hlediska aplikace řešení v praxi se jedná o velmi 
důležitou vlastnost měřícího rámu. Dále bych vyzdvihl praktičnost přepravy rámu a 
detailní konstrukční zpracování, které například zahrnuje i takový detail jako je 
zajištění podpěrných noh stojanu do svislé polohy. Práce je velmi přehledná, výborně 
graficky zpracovaná, vhodně řešená problematika měření s využitím stávajících 
možností, ke které autor svými nápady značně rozšiřuje přidanou hodnotu měřícího 
rámu a vysokou praktičností. Práce dále obsahuje detailní výpočty, velké množství 
zpracovaných variant řešení a provedených návrhů a v neposlední řadě výrobní a 
montážní výkresovou dokumentaci na vysoké úrovni. 
Vzhledem k vysoké praktičnosti zvoleného tématu bych ocenil pokračování v tématu, 
realizaci skutečných prototypů spojek, montážních tyčí a úpravu samotného stojanu a 
ověření navrženého řešení v praxi. 

 
 
 
 
Prohlášení: 

Bakalářská práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. 

 
 
 
 24. 8. 2018 ING. PETR KUPKA 
..............................................................     ............................................................... 

Datum          Podpis oponenta 
 
 

Kontakt na Oponenta: 
Ing. Petr Kupka 
TOS KUŘIM – OS, a.s. 
Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim 
petr.kupka@tos-kurim.cz 
+420 606 739 127 

mailto:petr.kupka@tos-kurim.cz
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NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Autor BP: DANIEL VÍTEK 
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Jednotlivá hlediska zpracování bakalářské práce navrhuji klasifikovat1 : 
Hlediska 
hodnocení 

A   (1) 
Výborně 

B   (1,5) 
Velmi dobře 

C   (2) 
Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
Dostatečně 

F   (4) 
Nedostateč

ně 

Splnění požadavků  
a cílů 

X      

Odborná úroveň 
práce2  

 X     

Pracnost a 
variantnost řešení3 

X      

Úroveň seznámení 
se stavem 
problematiky4 

X      

Uspořádání a 
úprava, jazykové 
zpracování5 

 X     

 
 
 
 

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat známkou6: 
 

A    (1) 
Výborně 

B   (1,5) 
Velmi dobře  

C   (2) 
Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně 

X      

 

 
 
 
 

 24. 8. 2018 ING. PETR KUPKA 
..............................................................     ............................................................... 

Datum         Podpis oponenta 

                                                           
1 Hodnocení označte X v příslušném políčku klasifikačního stupně. 
2 Hodnocení odborné úrovně práce by mělo zohlednit i množství a vážnost chyb vyskytujících se v práci. 
3 Hodnocení pracnosti by mělo zohlednit podrobnost zpracování (např. konstrukční nebo výpočtové) vlastního řešení, více 
variant vlastního řešení nebo zpracování většího objemu naměřených dat. 
4 Hodnocení úrovně seznámení se stavem problematiky by mělo zohlednit zaměření rešerše na řešenou problematiku 
a využití tuzemské a zahraniční literatury a ověřených informačních zdrojů. 
5 Hodnocení uspořádání a úpravy by mělo zohlednit logiku členění práce do kapitol, grafickou podobu a celkovou úpravu 
práce, množství pravopisných chyb a celkový styl vyjadřovacího projevu. 
6 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 


