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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Použití a modifikace triangulačního senzoru  
Jméno autora: Petr Linduška 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Přístrojové a řídící techniky 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Přesná mechanika a optika 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Podstatou řešení diplomové práce bylo provedení konstrukčního řešení upraveného triangulačního senzoru podle zadané 
patentové přihlášky. Kromě konstrukce nástavce na stávající, komerčně dostupný, typ triangulačního senzoru bylo cílem 
provést také analýzu chyb ovlivňující navrhované konstrukční řešení, zejména tolerance natočení jednotlivých dílů.  
V tomto případě se student musel seznámit s funkcí triangulačních snímačů vzdálenosti, musel nastudovat obsah a 
podstatu principu patentové přihlášky a na základě ní realizovat konstrukční návrh. Proto pokládám zadání diplomové 
práce za náročnější. 

 

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. 

Student beze zbytku splnil všechny body zadání, tedy povedl rešerši různých metod optického měření geometrie otvorů se 
zaměřením na využití nejen triangulačních metod. Provedl rozbor přístrojové funkce triangulačního senzoru a získal z ní 
podklady pro konstrukční řešení nástavce umožňující měření geometrie otvoru i běžnému typu triangulačního senzoru. 
Nad požadavky zadání společně s vedoucím práce realizovali funkční model nástavce a experimentálně ověřil jeho funkci a 
rozsah použití. Z tohoto důvodu konstatuji, že student splnil a překročil zadání diplomové práce. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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 byl po celou dobu řešení diplomové práce velmi aktivní. Trochu problémové se ukázalo vysvětlit studentovi, co se 
po něm vlastně chce. Ovšem ve chvíli, kdy pochopil, jakým způsobem se dobere k požadovanému cíli, pracoval velice 
samostatně a efektivně. Díky této úspěšné spolupráci tak student zvládnul naplnit jak pokyny pro vypracování diplomové 
práce, tak i následně realizovat ověřovací zařízení a experimentálně potvrdit funkčnost celého řešení. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Obsah práce dokumentuje postup studenta při řešení tématu diplomové práce. Od obecné rešerše přešel k měření 
vlastností reálně dostupného triangulačního senzoru, jehož geometrii následně využil k návrhu nástavce splňující 
podmínky uvedené v odkazované patentové přihlášce. Navržený nástavec byl vyroben a experimentálně otestován. 
Výsledky ukazují jeho funkčnost a zároveň prověřily hodnoty jeho pracovního rozsahu. Pro zpracování dat měření musel 
zvládnout použitou techniku, jako je práce s polohovacím zařízením a připravit vyhodnocovací algoritmy v programu 
Matlab a následně zpracovat naměřená dat. Všechny tyto úlohy samostatně, případně pod dohledem zvládnul, takže 
prokázal schopnost samostatné odborné práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Práce je po formální stránce v pořádku a nemám k ní zásadní výhrady. Nicméně při opravách dílčích verzí bakalářské práce 
jsem nalezl řadu chyb, které jsem v průběhu konzultací musel opravovat, a proto jazykovou úroveň hodnotím C. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Student ve své práci vycházel z celkem 41 pramenů, z nichž většina se týká rešeršní části a popisovaným různým principům 
měření otvoru, případně funkce vlastního triangulačního senzoru vzdálenosti. Student se snažil citovat konzistentně. O 
jazykových schopnostech pak svědčí, že kromě zdrojů v českém jazyce student nastudoval i řadu popisů měřicích metod 
v angličtině. 

 

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.  
 
Domnívám se, že zadaná diplomová práce naplnila očekávání a její řešení obohatilo studenta o cenné teoretické i 
praktické znalosti, které uplatní při své další technické práci. Student prokázal samostatnost v řešení zadaných 
úkolů a úspěšně vyřešil řadu technických problémů, na které během řešení práce narazil. Musel si významným 
způsobem prohloubit znalosti metod zpracování dat a realizace experimentu. I přes jisté komplikace 
s pochopením zadání jednotlivých činností v rámci řešení diplomové práce musím velmi ocenit jeho samostatnost 
a zájem o realizaci experimentu i výsledky, ke kterým došel. Proto jsem s dosaženým výsledkem diplomové práce 
spokojen. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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