
 

1/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  In-line rozměrová kontrola kvality s využitím CMM a jednoúčelových měřicích 
stanic 

Jméno autora: Bc. Jitka Omelková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Libor Beránek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se zabývá moderními trendy v oblasti metrologie, kdy procesy kontroly kvality se neustále přibližují výrobnímu 
prostředí (in-line) a neustále se ve větší míře automatizují. Cílem práce bylo vypracovat ucelený přehled senzorů 
využitelných v rámci in-line metrologie. Stěžejní částí práce poté byla analýza současného stavu měrového střediska pro 
budoucí návrh automatizace. 

 

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 bylo splněno bez výhrad v celém rozsahu.  
 

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 na diplomové práci v průběhu celého ročníku, pravidelně konzultovala jak problematiku senzorů, tak 
vlastní sběr dat a analýzu těchto výsledků. Co je nutné zmínit a pochválit je, že studenta vypracovala metodiku pro sběr dat 
přímo v rámci měrové laboratoře, metodiku převedla do formulářů, které v rámci snímkování pracovního dne poté 
vyplňovala. Samotné normování časů ve výrobě zabralo 10 pracovních směn, včetně nočních a všechny analýzy studentka 
samostatně vyhodnotila.  

 

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 je po odborné stránce na dobré úrovni, bohužel se nevyhne občasným nevhodným formulacím, které srážejí celkovou 
úroveň práce. Např. „U kuličky by se měl volit co možná největší průměr, protože se zvětšuje i průměr stopky doteku a tím 
se zvyšuje i tuhost doteku.“ Proti výše uvedenému jde zejména vliv mechanické filtrace měřeného prvku snímačem 
samotným, a proto jsou v rámci systému ISO GPS definována pravidla pro volbu velikosti doteku v závislosti na měřeném 
rozměr. Nicméně nelze opomenout fakt, že informace získané v této práci nebyly před její realizací k dispozici a výrazně 
pomohou při návrhu automatizace měrového střediska a zejména při hodnocení přínosů této automatizace.  Str. 30 
„Využívají se hlavně pro měření průměru, oválnosti“ – kruhovitost.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je na dobré úrovni, bohužel se často vyskytují nezarovnané řádky, a formátování textu 
občas působí „rozdrobenost“ textu. Bohužel se ve větší míře vyskytují i gramatické chyby. Např. „Vzduchové filtry by měli 
být také připojeny“.  
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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 v práci využívá aktuální zdroje a ty v textu korektně cituje.  

 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Na jedná straně je za diplomovou prací velké úsilí a časová náročnost sběru dat ve firmě. Včetně vytipování procesů, 
které by do budoucna mohly přispět k vyšší efektivitě fungování měrového střediska. Na druhé straně práci sráží 
zejména formální a jazyková úroveň.  

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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