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NÁVRH KLASIFIKACE: 
Jednotlivá hlediska zpracování diplomové 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) 
Nedostatečně 

Splnění požadavků a cílů   x     

Odborná úroveň práce    x    

Možnosti aplikace    x    

Využití znalostí získaných studiem    x    

Iniciativa při řešení problémů     x   

Plánovitost při zpracování   x     

Soustavnost při zpracování    x    

Uspořádání a úprava DP      x  
  

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat známkou2: 
 

A    (1)     
Výborně  

B   (1,5)     
 Velmi dobře  

C   (2)         
 Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
 Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně

    X       

 

 
 
 
 

..............................................................          ............................................................... 

Datum                  Podpis vedoucího DP

                                                 
1 Hodnocení označte X v příslušném políčku klasifikačního stupně. 
2 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 
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Zadání diplomové práce vychází z výzkumné činnosti ústavu a potřeby ověření principu 
oboustranného náhonu na posuvové osy s dlouhým kuličkovým šroubem. Proto byl vypracován 
simulační model svislé osy vyvrtávacího horizontálního stroje reálné stavby. Cílem práce bylo 
simulovat a vyhodnotit vliv typu pohonu na celkové regulační vlastnosti osy. 
Pro řešení se student musel seznámit s postupy tvorby dynamických modelů poddajných těles na 
základě analytického rozboru a tvorby modelů regulačních schémat. Nemalou částí práce bylo 
i pochopení a interpretace získaných výsledků, které v tomto rozsahu nebylo dosud od studenta 
vyžadováno. 
Nutnost osvojit si tolik nových znalostí zřejmě stojí za poněkud menší iniciativou při řešení a 
sníženou schopností dodržet plánovaný postup prací. Důsledkem byla jednak nutnost 
intenzivnějšího vedení z mé strany a jednak odevzdání práce až na poslední chvíli a se značnými 
nedostatky v úpravě a jazykové stránce. 
Student provedl porovnání vlastností mnoha variant oboustranného náhonu s referenčním 
jednostranným náhonem a vybral variantu, která přinesla největší zlepšení regulačních vlastností 
posuvové osy. Tím splnil cíle práce. Bohužel až při vyhodnocování jednotlivých variant v závěrečné 
fázi práce se ukázalo, že použitá struktura stroje neumožňuje plné využití výhod, které přináší 
koncept oboustranného náhonu. To snižuje možnosti aplikace výsledků dosažených v této práci, 
avšak ukazuje další směr v ověřování využitelnosti oboustranného náhonu. 
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