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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Ověřování geometrických specifikací pomocí souřadnicových měřicích strojů 
a CT 

Jméno autora: Dominik Horčička 
Typ práce: bakalářská 
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 průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce je zaměřeno na kontrolu součástí pomocí CMM a CT. 

 

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 práce bylo splněno ve všech bodech. 
 

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. 
Autor práce pracoval samostatně. Dohodnuté konzultace dodržoval. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor v práci  využil znalosti získané studiem, bohužel ne vždy zvolil správnou terminologii – kap 1.2.1 – jednou z hlavních 
částí rentgenky je „evakuovaná baňka“, správně je vakuovaná baňka. Kap 3.2 „Měření proběhlo na CT Metrotom 1500 od 
firmy Zeisss MPE 4,5 + L/50, maximálním napětím 225kV a silou 500W.“ 500W není síla ale výkon. Str. 36, autor uvádí 

použité parametry skenování: napětí 200V a proud 857A, jednotky jsou špatně, správně kV a A. Tab. 2, průměrovat 
hodnoty různých elementů mi nepřijde vhodné. Celkově je ale práce na slušné úrovni. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je na slušné jazykové úrovni. Škoda, že místy kazí dojem použití jako podmětu první osoby čísla množného. Je možno 
najít i nevhodně provedený překlad („můstkové měřicí stroje“) 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Autor v práci uvádí 19 zdrojů, které správně odcitoval. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
V kapitole, kde autor popisuje získání chybných měřených hodnot vlivem špatného upnutí, by neškodilo více to popsat 
včetně vložení grafického vyhodnocení, kde bylo vidět ovlivnění v jednotlivých místech na součásti. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 
Autor ve své práci přehledně zpracoval problematiku rentgenového záření i princip počítačové tomografie. Cílem 
bylo porovnat výsledky měření získané na CMM pomocí dotykového snímacího systému a pomocí CT. 
K experimentu si vybral obráběnou součást z hliníkové slitiny. Že z tohoto porovnání vyjde CT hůře, bylo dopředu 
jasné a očekávané. Ovšem díky provedenému experimentu získá čtenář konkrétní číselnou představu mezi oběma 
technologiemi.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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