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Posudek oponenta: 
 

 Autor pojmul teoretickou část práce systematicky. Popsal řešenou problematiku 
v širší souvislosti. Stručně popsal principy vzniku teplotně závislé odchylky 
obráběcího stroje i ve vztahu k celkovým rozměrovým a geometrickým odchylkám 
obráběcího stroje, dále kategorizoval přístupy k měření klíčových veličin a také 
varianty aproximačních modelů teplotní deformace obráběcího stroje. 

 Řešení bylo provedeno na základě již existujících experimentů a dat z nich 
plynoucích. Autor tedy neměl možnost do experimentů zasáhnout. Výsledky 
provedených experimentů však systematicky využil pro zpracování vlastního řešení 
práce, a sice porovnání výsledků modelů pro nalezení souvislosti mezi měřenou 
teplotou a deformací. Ze zadání práce a samotného zpracování není zřejmé, zda 
aproximační modely vytvořil sám autor, nebo mu byly již připravené dány k dispozici. 
Provedení porovnání aproximační shody jednotlivých modelů je zpracováno velmi 
přehledně. Autor využil vždy jeden experiment na kalibraci aproximačního modelu a 
druhý experiment na jeho verifikaci. 

 Výsledky, kterých autor dosáhl, ukazují na obtížnost řešené problematiky. 
Aproximační modely na bázi analytické funkce a lineární regresní analýzy, které mají 
dostatečný fit s měřením v případě obrobku z oceli, se ukázaly jako nepoužitelné pro 
případ obrábění hliníku. Tímto faktem je ovlivněna i jejich praktická použitelnost. Na 
základě výsledků řešené práce je možné postavit další činnosti, směřující blíže 
k aplikaci do stroje při obrábění. 

 Student zpracoval téma přehledně s minimem chyb. Práce je logicky členěná do 
kapitol a podkapitol, obsahuje seznam obrázků včetně jejich popisků. Student dobře 
pracoval se zdroji informací, na které se v textu odkazuje. 
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 Otázky: 
o Jak veliká je teoretická změna délky magnetického stojánku během 

experimentu? Je tento vliv na výslednou hodnotu měřené deformace vůči 
deformaci obrobku relevantní? 

o Jak si autor vysvětluje nárůst měřené deformace na Obr. 29 v okamžiku 
poklesu teploty obrobku, viz Obr. 28? 

o Jaký postup by autor zvolil pro zavedení aproximačního modelu na základě 
přenosové funkce do kompenzačního algoritmu obráběcího stroje v praxi? 

 

 Student k řešené problematice přistoupil zodpovědně, systematicky. Práce je logicky 
uspořádaná s jasně popsanými výstupy. Zadání bylo splněno. 

 
 

 
Prohlášení:  

Bakalářská práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
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Jednotlivá hlediska zpracování bakalářské 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) 
Nedostateč

ně 

Splnění požadavků  
a cílů 

X      

Odborná úroveň 
práce2  

X      

Pracnost a 
variantnost řešení3 

X      

Úroveň seznámení 
se stavem 
problematiky4 

 X     

Uspořádání a 
úprava, jazykové 
zpracování5 

X      

  
 
 
 

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat známkou6: 
 

A    (1)     
Výborně  

B   (1,5)     
 Velmi dobře  

C   (2)          
 Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
 Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně 

X      
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1 Hodnocení označte X v příslušném políčku klasifikačního stupně. 
2 Hodnocení odborné úrovně práce by mělo zohlednit i množství a vážnost chyb vyskytujících se v práci. 
3 Hodnocení pracnosti by mělo zohlednit podrobnost zpracování (např. konstrukční nebo výpočtové) vlastního řešení, více 
variant vlastního řešení nebo zpracování většího objemu naměřených dat. 
4 Hodnocení úrovně seznámení se stavem problematiky by mělo zohlednit zaměření rešerše na řešenou problematiku 
a využití tuzemské a zahraniční literatury a ověřených informačních zdrojů. 
5 Hodnocení uspořádání a úpravy by mělo zohlednit logiku členění práce do kapitol, grafickou podobu a celkovou úpravu 
práce, množství pravopisných chyb a celkový styl vyjadřovacího projevu. 
6 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 


