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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
V rámci bakalářského studia studenti pracují se SW CAM jen uživatelsky. Tato práce však představuje zásah do SW a tedy 
hlubší porozumění dané problematice – problému spolupráce CAM a CNC stroj. 

 

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 ve všech bodech splněno s výjimkou závěrečné simulace přímo na stroji. Vzhledem k tomu, že ale simulace 
proběhla v simulátoru ŘS, kde jsou přeneseny všechny konstanty z reálného stroje, je možné považovat tuto simulaci za 
95% shodu. 

 

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. 
Student při vypracování pracovat samostatně, svou práci průběžně hlásil a konzultoval další postup. Po nasměrování 
samostatně řešit problémy a úkoly práce. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Je nepochybné, že student věnoval hodně času studiu podkladů a literatury. Bohužel ale tyto znalosti neprokazuje v práci. 
Opakovaně používá špatné termíny - např. řídicí zařízení místo řídicí systém. Zaměňuje strategie (neměnné dané 
výrobcem) za dráhy (strategie upravená uživatelem dle modelu) výraz ladit používá pro mnoho významů. Ladit 
postprocesor, ladit dráhy, ladit postup. Dále používá některé formulace, které jsou buď hodně zjednodušené a tudíž nic 
neříkající, nebo případně zcela mylné – zde např. hned první věta práce, že CAD/CAM najdeme všude.  
Na některých stranách se vyskytuje stále se opakující text. (str. 12) 
Úvodní kapitola je zpřeházená – nejprve říká, co se bude dít, pak co bude hotovo a pak jak se to bude dělat.   
V úvodních kapitolách chybí jejich napojení na téma práce. Např. kapitola 1. 2. měla za úkol říci, že SW FeatureCAM je 
dlouhodobě využíván v našich laboratořích a proto byl použit. Kapitola 1.3. „Nové vlastnosti“ měla za úkol říci, jak se 
změnil SW od poslední verze užité pro tvorbu post procesoru a co je tedy třeba upravit. Dále také prezentovat, které 
funkce chceme do PP přidat. Rovněž další podkapitoly kapitoly 1 jsou zde nakupeny bez provázání na zadání práce. Navíc 
jsou mnohdy tak seškrtány tak, že vlastně nic neříkají! 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce není dobrá ani po stránce stylistické ani formální.  
Chybí provázání jednotlivých kapitol mezi sebou a propojení se zadáním. Mnohdy se opakuje stejný či podobný text. 
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Některé věty vůbec nedávají smysl nebo jsou zavádějící. Např. začátek kapitoly 2. 4. první věta není pravdivá. Druhá věta 
používá nesprávné termíny. Třetí věta je neúplná, protože hovoří jen o významu čísla funkce G a nikoliv celém zápisu. 
Vysvětlení pojmu „debugging tool“ přichází až poté co je použit v textu. 
Ani po čistě pravopisné a formální stránce není práce v pořádku. 
Vyskytují se zde překlepy a chyby – kromě fatálního řídicí vs. řídící, také snížil vs. snížit (str. 13 dole), chybějící tečky za 
větami (str. 20, 21 a další) chybějící čárky v souvětích. 
Obr č. 2 je zcela zbytečný – ukazuje prázdnou plochu! 
Jediná tabulka v práci není označena titulkem (je pouze uvedena v seznamu tabulek na konci práce) 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
K danému tématu se vyskytuje velmi málo kvalitních zdrojů, protože komerční firmy nechtějí poskytovat knowhow a 
uživatelé nemají zájem zveřejňovat svá řešení. Nicméně určité zdroje existují a měly by být správně ocitovány. Což bohužel 
v práci není. Některým zdrojům chybí název (např. 2,4,5,7,9) některým autor, i když je znám (2,5) některým internetovým 
zdrojům chybí uvedení data, kdy bylo ze zdroje čerpáno (9)  

 

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.  
Práce splnila zadání a vyřešila úkol, který měla. Student si poradil s jeho náročností, osvojil si práci se SW, které 
bylo potřeba, a předložil funkční řešení. Nicméně formální, jazykové a odborně věcné zpracování práce sráží 
dosažený cíl. Celkové hodnocení práce je komplexní a neobsahuje tedy jen splnění cíle, ale celkový dojem. 
 
Práci přesto doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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