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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zařízení pro seřizování drátořezu na střed otvoru 
Jméno autora: Martin Procházka 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídící techniky 
Oponent práce: Ing. Jiří Čáp, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídící techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Zadání není zásadně náročné v teoretické části, ale obsahuje i experimentální a realizační část. 

 

Splnění zadání splněno 
 

Práce zadání splňuje. Student vytvořil požadovanou metodiku justáže, vytvořil vhodný testovací přípravek a výsledek ověřil 
na reálném stroji. 

 

Zvolený postup řešení správný 
 

Student postupoval metodicky správně od rešerše obecných justážních postupů, navržení metodiky pro vlastní případ, 
analýzu chyb a aplikaci postupu na reálném stroji. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
 

Odborná úroveň práce je přiměřená diplomové práci a je poměrně komplexní. Obsahuje jak teoretický rozbor justážních 
metod, návrh řešení, analýzu chyb, modelování v Matlabu, tak i zhotovení reálného přípravku a jeho testování na stroji 
včetně následného zpracování dat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
 

Práce je grafiky špatně členěna. Odstavce jsou bez odsazené první řádky a bez vertikální mezery mezi odstavci i mezi 
odrážkami a mezi nadpisy a odstavci. Text tak velmi splývá do nepřehledného monolitu, který nepřehledný. Časté jsou 
předložky na konci řádků. Rovněž text je často málo názorný a obtížně pochopitelný. Některé obrázky (např. 22 – 25) jsou 
málo popisné a nepochopitelné bez podrobného studia textu. 
Lepší přehlednosti práce by rovněž prospělo u jednotlivých částí obecnější uvedení do problému a nástin toho proč se 
daná věc dělá a co se tím má dosáhnout. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 

Práce je řádně a poměrně bohatě opatřena seznamem použité a citované literatury na kterou je v textu odkazováno. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 

Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je zajímavá a cenná především z důvodu, že byla dotažena do realizace alespoň ve formě testovacího vzorku 
a nezůstala tak jen u teoretické analýzy. Mohlo tedy dojít k ověření požadovaných a předpokládaných vlastností 
postupu. Za mínus práce považuji obtížnou čitelnost textu. 
 
Dotaz: 
Jakým způsobem byl upnutý drát v testovacím přípravku (hliníkové U) a jaký vliv může mít toto upnutí na stabilitu 
přípravku, a tedy na zjišťovanou přesnost a opakovatelnost. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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