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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Geometrické tolerance tvaru, směru, polohy a házení 
Jméno autora: David Kunc 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Petr Mikeš, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce je zaměřené na normu EN ISO 1101.  

 

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. 

Zadání práce bylo splněno ve všech bodech. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Aktivita autora byla velmi nízká. Pracovat začal až s blížícím se termínem odevzdání. Práce byla zpracována v časovém 
presu. To se projevilo v kvalitě zpracování práce. Konzultací bylo minimum. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce uvádí informace z normy EN ISO 5459. Ovšem mělo být věnováno více prostoru novinkám a změnám, které přinesla 
aktualizace normy z roku 2017. V práci se občas objevují nepravdivé údaje např., že při měření na CMM skenovacím 
způsobem „Lze zvolit libovolnou rychlost, či libovolný počet bodů.“ Skenovací způsob snímání bodu je popsán: „Jedná se o 
režim, při kterém dochází k tažení snímače po předepsané dráze a cestou vytváří vysoký počet bodů.“ 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úprava je celkem dobrá, chyb je v práci málo. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
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. 
Počet zdrojů v této práci považuji za nedostatečný. Ze čtyř uvedených zdrojů jsou dva pouze odkazy na obrázek 
z internetu. V úvodní části chybí odkaz na zdroj u obrázků. Ty jsou evidentně převzaté z normy. Norma EN ISO 1101, která 
je hlavním zdrojem práce, v textu práce není citována vůbec! 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 
Autor zpracoval normu EN ISO 1101. Modelové úlohy jsou vypracované vcelku přehledně. Bohužel se na celkové 
úrovni práce podepsalo, že by dělána na poslední chvíli. Pokud by autor práci věnoval více času, určitě by úroveň 
byla o dost lepší. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 

 
 
 
 
 
Datum: 31.8.2018     Podpis: 


