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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zkoušení přesnosti CMS využívající výpočetní tomografie  

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

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jak s ohledem na rozsah, tak s ohledem na náročnost problematiky jako náročnější. Problematika 
využití výpočetní tomografie a kvantifikace zdrojů variability, těchto technologií je i aktuálním směrem výzkumu v oblasti 
metrologie.. 

 

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. 

Cílem zadání bylo komplexně zmapovat a popsat problematiku zkoušení CT systémů a zároveň udělat přehled zdrojů 
variability, kterými se jednotlivá výzkumná pracoviště zabývají v rámci jejich aktivit. Na základě tohoto rozboru současného 
stavu měl pak student navrhnout vlastní díl pro provádění zkoušek CT a ten využít pro posouzení vlivů vybraných faktorů 
CT snímaní na přesnost měření. Zadání bylo splněno v plném 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. 
Student využil jarního stavu výuky z důvodu COVID-19 k opravdu podrobnému rozboru stavu problematiky. To se následně 
projevilo i na úrovni prováděných experimentů v okamžiku, kdy došlo k rozvolnění hygienických opatření. Vlastní iniciativa 
a analýzy dílčích závěrů přispěly, tako k rozsahu experimentů a studovaných faktorů. Aktivita studenta byla z tohoto 
pohledu příkladná.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Jak kvalita rešerše současného stavu, tak rozsah a pečlivost provedených experimentů je na vysoké úrovni. Charakter 
studenta se projevil i při upozornění na to, že zapomněl ve veškerých výsledcích kompenzovat teplotní roztažnost 
použitého materiálu. I přes relativně krátký čas do odevzdání veškeré výsledky korigoval, závěry přeformuloval, tak aby 
výsledky odrážely skutečnost a práce neutrpěla po stránce její integrity. Odborná úroveň práce je na výborné úrovni a na 
její výsledky bude v dalším výzkumu ústavu navazováno. Jednou ze silných stránek práce je i velice dobrá diskuse vlastních 
závěrů měření.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je po provedení mnoha korekcí, také na výborné úrovni. To svědčí o pečlivosti studenta a 
snaze motivaci vytvořit kvalitní kvalifikační práci po všech stránkách.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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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. 
Jako zdroje jsou korektně citovány snad všechny aktuální publikace zabývající se studovanou problematikou.   

 

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 zručnost i apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce je svým rozsahem výjimečná jak po stránce rozboru současného stavu poznání v oblasti výpočetní 
tomografie, tak rozsahem a diskusí provedených experimentů. Mohu jen doufat, že bude i prvním krokem pana 
Bureše k úspěšnému doktorskému studiu právě v této oblasti.  

 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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