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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zpětné soustružení v CAM systémech 
Jméno autora: Vítězslav Vomáčka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie 
Vedoucí práce: Ing. Jan Tomíček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, FS ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bylo náročnější zejména z toho důvodu, že pro co nejlepší splnění bylo nutné si osvojit alespoň základní schopnost 
pracovat s různými SW typu CAM, což není pro studenty bakalářského studia běžné. 

 

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 splněno ve všech bodech. Nebylo možné zahrnout všechny dostupné CAM, takže je možné, že v práci ještě 
půjde i pokračovat. Předložená práce a návody v ní obsažené jsou dostatečný vstupní materiál. 

 

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 aktivně a samostatně pracovat. Využíval konzultace a získával informace jak od vedoucího, tak ale také od 
zákaznické podpory vybraných SW, což se vyplatilo. Na připomínky k formě i obsahu práce věcně reagoval a téměř všechny 
v práci reflektoval. 

 

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. 
Student v práci využívá svých znalostí a informací získaných z literatury, přesto zde najdeme některé nepřesné či zavádějící 
informace. Např. na str. 9 je definována obrobitelnost jako vlastnost procesu obrábění, což není pravda. Na str. 13 je 
použit termín „vložka“ z anglického insert, který je běžné překládán jako destička (případně plátek) na str. 15 je použito 
slovo metodika, ale má být metoda. 
Občas chybí některé informace důležité pro úplnost a dokumentaci voleb, které student provedl. Např. pro uváděné SW 
není řečeno, jaký byl použit postprocesing a to ani pro webový SW Sandvik CoroTurn kde by tato informace byla jistě 
zajímavá.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce má dobrou úroveň ale vyskytuje se v ní několik prohřešků. Např. na str. 6 chybí nadpis „Obsah“. Obrázek č. 1 na str. 
9 nemá dobrou kvalitu – jedná se patrně o sken bez následné grafické úpravy. V kapitole 2 např. na straně 15 nejsou 
formátovány obrázky na střed, jako je tomu ve zbytku práce.  
Z čistě formálního hlediska kapitoly 2.3.4.2. a další (str. 17) nemají žádný text a nejsou tedy kapitolami. Měl by to být 
pouze seznam obrázku v nadřazené kapitole.  
Nerozumím informaci ze str. 24 kde je u Kovoprogu napsáno, že se jedná o stažený SW. Podle mne stáhnout je nutné 
většinu SW a není to na škodu. 
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Na str. 27 se vyskytuje opakovaná informace o tom, že není možné vytvořit vlastní soustružnický nástroj (celkem je to tam 
zmíněno 3x). Občas v práci vypadne písmeno, občas i několik, což ovlivní větu – např. na str. 27 je věta – „V případě 
dodatečnému zpoplatnění SW tak lze přijít o všechny svá data.“ 
Titulek tabulky by měl být umístěn nad tabulkou (str. 28) 

 

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. 
V práci jsou s ohledem na úzké téma práce využity hlavně internetové zdroje blízké dodavateli dané technologie. Vědecké 
články nebo aplikace metody se příliš nevyskytují a je otázkou, zde je to malým rozšířením metody, nebo její relativní 
novostí. V seznamu literatury se vyskytují formální chyby, špatné uvádění jmen autorů nebo rozdíly v jejich popisu (zdroje, 
3,4, 5) formát čísla ISBN není dle normy.  
Podtržení odkazů na elektronické zdroje je poněkud nepřehledné. 

 

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. 
V práci chybí dostatečná zmínka o tom, že součástí práce bylo také zdokumentování postupu a vytvoření návodu pro 
zpětné soustružení ve vybraných SW. Student ale na tomto pracoval a v práci tuto část odevzdal, takže je škoda, že 
nevěnuje více času popisu této své činnosti v hlavním textu práce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce je na velmi dobré úrovni, kterou ovšem sráží v posudku uvedené formální, obsahové i odborné nedostatky. 
Přesto se jedná o práci, která splnila očekávání a jejíž závěry je možné využít. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 21.8.2020     Podpis: Ing. Jan Tomíček, Ph.D. 


