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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza přenosových formátů 3D CAD modelů 
Jméno autora: Jan Kršňák 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Jan Tomíček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, FS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za náročnější, neboť kromě teoretických znalostí z problematiky CAD modelů a jejich přenosu předpokládá 
znalost aspoň základní práce v několik různými SW a to nejen z oblasti CAD. Zejména práce a ovládání některých SW 
z oblastí CMM a CAM může být odlišná od CAD SW. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Zadání bylo splněno ovšem s výhradami s ohledem na záměr zadání. Hodnocení možností vzájemného přenosu dat není 
dle mého názoru provedeno dostatečně přesně, přesvědčivě a názorně. Předložené tabulky mají malou názornost a 
nepostihují různost modelu, resp. přenášených dat (2D, 3D, pravidelné vs. Obecné plochy, mraky bodů) Dále předpoklad 
analýzy a doporučení pro použití PMI dat nebyl naplněn. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Student pracoval samostatně, konzultoval svou práci. Jeho nasazení ovšem kolísalo v průběhu času. Praktická část tak 
probíhala již ve značném spěchu. Rovněž některé zásadní otázky byly vedoucímu předloženy až v závěrečných dnech. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student se dokázal naučit a pracoval v několika SW, vytvořil testovací tělesa a zkoušel jejich přenos. Rovněž v teorii obsáhl 
všechny běžné problémy přenosu modelů. Bohužel jeho způsob hodnocení a zápisu výsledků (kap. 5 zcela bez vysvětlivek) 
není dobrý. Stejně tak konstatování, že PMI nefunguje, není možné považovat za dobrý závěr. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována přehledně, text doplňují obrázky a tabulky. Občas není jednotné formátování (tabulky na str. 25), 
občas není dobrá kvalita obrázků (např. obr 14). Zásadní jsou ale tabulky v kapitole 5, které nejsou přehledné, a bez 
komentáře trvá dlouho, než jim člověk porozumí.  

 

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. 
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Student využil velké množství (37) zdrojů pro svou práci. Jsou citovány a správně uvedeny v seznamu zdrojů. Vzhledem 
k charakteru práce je velké množství zdrojů cizojazyčných, rovněž také někdy jen komerčních. Na druhou stranu jsou ale 
předloženy i mnohem relevantnější zdroje z vědeckých článků. 

 

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 zručnost i apod. 
Student v práci a jejím závěru předkládá tvrzení, která na základě získaných výsledků nelze potvrdit, nebo považovat za 
obecně platné. Např. PMI data vložená do SW se dle tvrzení autora ztratila – což není ověřeno. Nešla načíst nebo nebyla 
uložena? Nevíme.  
Dále je to tvrzení o tom, že problém je odlišné modelovací jádro. Je to možné, ale student toto neověřil žádným 
experimentem a neměl by toto hodnotit. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce shrnuje dostupné SW na Ústavu 12134 a možnosti spolupráce těchto SW v oblasti přenosu dat z jednoho do 
druhého. Bohužel toto shrnutí není zcela jednoznačné, doporučení z něj nejsou přesná a nemají žádné okrajové 
podmínky. Nicméně jistá doporučení v práci jsou a jsou označený také nefungující kombinace včetně určení jejich 
chyb.  

Oblast PMI dat není rozpracována, protože se závěry že PMI nejde použít nelze jednostranně souhlasit. Práce je 
tak použitelná zejména pro rozhodování jak volit formát při kombinaci SW a jak tedy řešit multisoftwarovou 
spolupráci, a jako přehled v současné době používaných formátů 3D dat. 

 

Praci doporučuji k obhajobě. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 27.8.2018     Podpis: Ing. Jan Tomíček, Ph.D. 


