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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Revision of spindle assembly tolerances for 6-axis single-purpose grinder 
Jméno autora: Maria KAMENSKAYA 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Department of designing and machine components 
Oponent práce: Ing. Martin Tiefenbach 
Pracoviště oponenta práce: Production of single purpose grinders 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Task of this bachelor thesis is in regular scope and difficulty for student of mechanical engineering. 

 

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. 

Student fullfilled the guidelines in fields where they could be fullfilled. Student analyse all posible parts of 
the problem. Explains also history of HSK and its development. Explains wrong parts of design in our 
drawings and sets solutions to get a better result. Correct drawings are part of the thesis. Comparison of 
manufacturing price is missing, but I beleive, student will present it at final examination. For our purpose of 
manufacturer, student reached our goal. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

From my point of view, student choosed a correct way how to analyze the problem and setup a correct procedure how to 
solve the problems.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Thesis level of expertise is in compliance with difficulty level of the studied problem. Student uses professional literature in 
correct way. Student was also comunicating properly with professionals from SKF and related companies to understand 
and evaluate needed details. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
I have to evaluate the graphical and especially language part of the thesis. Even the fact that student is not an english 
native speaker the thesis is processed in very profesionall way. 

 

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. 
Student properly acquired materials for this thesis from professional literature and cooperating companies. I dont see any 
problems with quoting and using sources. 
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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. 
Thesis answers questions set in thesis guidelines. These answers are imidiately used in our company daily life which is the 
most important part for me. From theoretical point of view it brings a comprehensive view on a spindle dimensions 
problematics. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
We set thesis guidelines to help us improve our spindle design. Goal was to improve quality and reliability of 
our product which is deeply dependent on a good spindle. For this we needed to get deeper view in to 
problematics of spindle parts tolerances, revalidate our spindle bearings and our drawings and check 
connecting parts. These details were answered, we started to use them in our daily life already and this is the 
reason I evaluate thesis with A. 
 
Questions for Final Exam: 
 

1. What is the difference between overal tolerance grade (IT) of the spindle arbor before and after 
changes. 

2. Compare manufacturing price before and after changes and comment an impact for our supliers to 
manufacture new parts with new tolerances. 
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