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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Revision of Spindle Assembly Tolerances for 6-Axis Single-Purpose Grinder 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Vedoucí práce: Ing. Karel PETR, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav konstruování a částí strojů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním práce byl návrh (revize) tolerování sestavy vřetene šestiosé jednoúčelové brusky (Revision of Spindle Assembly 
Tolerances for 6-Axis Single-Purpose Grinder). Práce je psána v anglickém jazyce. Zadání vycházelo ze současného stavu 
výkresové dokumentace vřetene a jeho uložení. V práci jsou provedeny úpravy tolerování s ohledem na současné požadavky 
kontaktních součástí (ložiska, nástroje, …). Jedná se o firemní zadání firmy Prague Precision Engineering and Manufacturing 
s.r.o. 

 

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. 

Studentka splnila všechny body zadání. Veškeré teoretické znalosti a znalosti nalezené v katalozích výrobců srozumitelně 
v práci vysvětlila. Teoretické znalosti získané během studia vhodně aplikovala na součásti tvořící vřeteno. Jednalo se hlavně 
o problematiku tolerování (délkové a geometrické tolerance, rozměrové obvody, texturu povrchu, …), tedy ISO GPS 
(Geometrical Product Specifications). 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
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. 
Studentka pracovala velmi aktivně a pravidelně chodila konzultovat v průběhu tvorby práce. Studenta projevil při řešení 
problematiky schopnost samostatné tvůrčí činnosti a dobře zpracovávala dílčí úkoly zadání. Veškeré informace zpracovávala 
velice podrobně a při práci prohledávala také aktuálně platné normy a předpisy výrobců (jako výrobci ložisek, těsnění, …).  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Na začátku práce studentka uvádí současný stav vřetene a definuje směry kterými bude pokračovat. V teoretické části 
studentka „rešeršní“ formou uvádí informace o ložiscích. Nejedná se typicky o rešerši, ale spíše o teoretickou problematiku 
ohledně ložisek (definovanou v normách, výrobci, v publikacích a článcích, …), kterou studentka vhodně utřídila a srovnala 
s ohledem na aplikaci pro vřeteno. Následuje problematika připojení nástrojů a šroubových spojů z hlediska montáže a 
nutnosti předepisovat geometrické tolerance s ohledem na geometrické tolerance, posunuté pole, požadavek maxima 
materiálu atd. V závěru teoretické části je rozebrána problematika rozměrových obvodů. 
Následuje praktická část práce, kde studentka aplikuje poznatky z teoretické části na upravované části vřetene. Konkrétně 
se jedná o díly, ke kterým jsou přiloženy také výrobní výkresy – Spindle pipe, Spindle Arbor HSK50 a Spindle motor flange. 
Studentka v práci popisuje veškeré úpravy a doplňuje je přehlednými obrázky. Pro správnou funkci celého vřetene studentka 
řešila také příslušné rozměrové obvody. 
V závěru práce byla provedena analýza nesouososti os mezi motorem a vřetenem s ohledem na použité spojky. Toto bylo 
řešeno výpočtem příslušných rozměrových obvodů a porovnáním s katalogem výrobce spojky. 
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Výkresová dokumentace obsahuje sestavu vřetene (spindle assembly) a dále tři výrobní výkresy Spindle pipe, Spindle Arbor 
HSK50 a Spindle motor flange. Všechny výkresy jsou v původním a v novém provedení tolerování. Výkresy jsou vyhotoveny 
dle standardů firmy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální stránka práce je v pořádku, studentka používá správné technické výrazy, obrázky v práci jsou čitelné a veškeré 
značení jsou správné. Práce se dobře čte, řazení jednotlivých kapitol je provedeno správně. V práci je volena správná anglická 
terminologie pro tuto oblast (ISO GPS neboli GD&T). 

 

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. 
Studentka použila nadměrné množství zdrojů a vycházela z posledního trendu v této oblasti. Odkazy z textu jsou provedeny 
správně a stejně tak i zápis. Vzhledem k tomu, že se jedná o BP, tak studentka použila opravdu mnoho citačních zdrojů.  

 

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. 
Úroveň výsledků je v souladu se zadáním a požadavky na BP. Studentka byla při tvorbě BP velice aktivní a jevila zájem o 
oblast konstrukčních návrhů (problematika ISO GPS). 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka v práci provedla návrh (revizi) tolerování sestavy vřetene šestiosé jednoúčelové brusky (Revision of 
Spindle Assembly Tolerances for 6-Axis Single-Purpose Grinder). Studentka vycházela ze současného stavu výkresové 
dokumentace vřetene a jeho uložení. Studentka v práci následně provedla úpravy tolerování s ohledem na současné 
požadavky kontaktních součástí. Práce je psána v anglickém jazyce. Jedná se o firemní zadání firmy Prague Precision 
Engineering and Manufacturing s.r.o. 
V praktické části práce studentka aplikuje poznatky z teoretické části na upravované části vřetene. Konkrétně se 
jedná o díly, ke kterým jsou přiloženy také výrobní výkresy – „Spindle pipe”, „Spindle Arbor HSK50” a „Spindle motor 
flange”. Studentka v práci popisuje veškeré úpravy a doplňuje je přehlednými obrázky. 
Studentka projevila při řešení problematiky schopnost samostatné tvůrčí činnosti a dobře zpracovával dílčí úkoly 
zadání. Přestože práce obsahuje převážně konstrukční problematiku, hodnotím kladně, že studentka je 
zorientována v problematice všeobecného postupu při tvorbě strojírenského výrobku. Výpočtová problematika je 
přenesena převážně do oblasti rozměrových obvodů. Navíc při návrhu studentka aplikovala také své znalosti 
z praxe. Dále bych rád vyzdvihl velice kladný přístup a aktivitu při tvorbě této práce.  
Současně konstatuji, že studentka ovládá konstrukční práci v 3D CAD. Studentka je schopna tvůrčí činnosti 
na požadované úrovni.  
Studentka splnila požadavky zadání bakalářské práce a věnovala po odborné i formální stránce práci dostatečnou 
pozornost. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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