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Přístup studenta k řešené problematice výpočetní optimalizace nosné struktury portálového 

obráběcího stroje hodnotím jako velmi zodpovědný. Diplomová práce je zpracována zcela 

v souladu se zadáním a splňuje jej v plném rozsahu. Autor využil ve své práci informace jak 

z domácích tak zahraničních zdrojů literatury. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují  

a provedou i nezasvěceného čtenáře problematikou stavby obráběcích strojů a jejich 

dimenzováním. 

 

Zvolený postup odpovídá současným přístupům k řešení strukturální optimalizaci nosných 

struktur obráběcích strojů. Student zvolil jako referenční portálový obráběcí stroj TOS Kuřim 

FRU 500 a vytvořil jeho zjednodušený výpočtový model. Správně navrhl parametrizaci, 

náhradu lineárních vedení a pohonu os výpočtového modelu. Kladně hodnotím provedenou 

studii výběru typu KP sítě, velikosti elementu a jejich vlivu na přesnost a rychlost výpočtu.  

Pro provedení konceptuální optimalizace nosné struktury portálového stroje student zvolil MKP 

řešič ANSYS WB, který umožnuje řešení optimalizačních úloh metodou Design of Experiment 

(DOE). Vyhodnocení výsledků analýzy hodnotím jako správné.  

 

Výstupem optimalizační úlohy je 6 modelů, z nichž student vybral správným úsudkem jeden,  

v diplomové práci označený jako DP4, který lze považovat za optimální výsledek z hlediska 

formulovaných cílů. Řešitelem vytvořený model vykazuje výrazné snížení statické a dynamické 

poddajnosti při mírném navýšení hmotnosti. Výsledek práce je výborným základem pro další 

optimalizační kroky a je plně využitelný pro praxi.  

 

Grafické zpracování diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Práce je přehledně zpracována. 

Jednotlivé kapitoly jsou obsahově i svým rozsahem vyvážené, vše je doplněno o vhodně 

zvolené obrázky, tabulky a grafy.  

 

K diplomové práci nemám žádné připomínky. 
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Na studenta mám následující otázku: 

 Popište řešení optimalizačních úloh metodou Design of Experiment (DOE) použitou 

v této diplomové práci. 

 

Student výborným zpracováním této práce dokázal plně využít poznatky získané během 

studia. Cíle práce byly splněny a dosažené výsledky jsou plně použitelné jako určující směr 

pro budoucí optimalizaci portálového stroje FRU.   

 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení:  

Diplomová práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
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tel.: 541 102 250 
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NÁVRH KLASIFIKACE: 

 
Jednotlivá hlediska zpracování diplomové 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) 
Nedostatečně 

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      

  
 

Diplomovou 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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Datum          Podpis oponenta 

                                                           
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. 


