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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Kontrola montážních přípravků s využitím CMM 
Jméno autora: Bc. Ladislav Šumský 
Typ práce: diplomová 
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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo odvozeno od aktuální poptávky metrologické společnosti Topmes, s.r.o. Konkrétně se jedná o vývoj 
montážního přípravku, který následně společnosti poslouží pro školicí a prezentační účely. Téma vývoje přípravků je 
v dnešní době velmi rozšířené skrze různé průmyslové aplikace a snaha o minimalizaci nákladů během vývoje takových 
přípravků je žádoucí a přínosná napříč veškerými průmyslovými společnostmi.  

 

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. 

Závěrečná práce splňuje všechny zadané pokyny pro vypracování. Autor práci rozdělil vyváženě na teoretické informace a 
praktický vývoj přípravku, ve kterém využil znalostí získaných z rešeršní části práce. Pozitivně hodnotím závěrečné 
ekonomické zhodnocení a porovnání finální ceny přípravku s podobným produktem jiné společnosti. 

 

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. 
Autora hodnotím v jeho přístupu k závěrečné práci výborně. O práce se přihlásil již před vypsáním rámcových témat 
závěrečných prací, dodržel veškeré zadané termíny pro splnění požadovaného cíle, své dílčí kroky průběžně konzultoval 
s vedoucím práce i se zaměstnanci společnosti Topmes a vyvíjel samostatnou aktivitu při výrobě a nákupu jednotlivých 
komponent, ze kterých je přípravek sestaven. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň prezentované závěrečné práce je na velmi dobré úrovni. Autor nejdříve sepsal rešeršní část práce, kde se 
seznámil s problematikou montážních a kontrolních přípravků. Zde dohledal aktuální trendy průmyslového trhu a uvedl 
několik ukázkových produktů, které se dají na trhu dohledat. Z těchto zdrojů informací následně plnohodnotně čerpal pro 
vlastní vývoj přípravku.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň této práce považuji za velmi dobrou. Autor výjimečně přehlédl nutnou korekturu textu, například na 
straně 8 uvedl: „… při měření na souřadnicových měřicích strojích. CMM."  Zde měla být jedna věta, či zkratku CMM vůbec 
uvádět neměl. Výjimečně se dopustil nekorektní technické terminologie. Ovšem mimo těchto pár podobných nedostatků 
je práce na dobré jazykové úrovni. 
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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. 
Výběr zdrojů z odborné literatury a odborných textů je dostačující. V závěrečné práci jsou řádně odlišeny informace 
získané z původních pramenů a nedošlo k porušení citační etiky. 

 

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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Závěrečnou práci na atraktivní téma považuji za kvalitně zpracovanou. Primární cíl, vývoj montážního přípravku, byl 
autorem plnohodnotně splněn. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce montážních, či kontrolních přípravků je téma 
vývoje takových přípravků aktuálním požadavkem trhu. Autor si nejdříve zjistil aktuální trendy trhu v tomto odvětví 
a následně tyto informace plnohodnotně aplikoval na vývoj vlastního přípravku pro společnost Topmes. V závěru 
provedl finanční zhodnocení celého projektu a konstatoval závěr, že za pořizovací náklady přípravku by nebylo 
možné dohledat na trhu obdobnou službu. 
 

Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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