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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zařízení pro seřizování drátořezu na střed otvoru 
Jméno autora: Bc. Martin Procházka 
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. 
Obsahem závěrečné práce bylo provedení rešerše algoritmů a způsobů měření a seřizování drátořezů , dále návrh algoritmu a 
jeho numerická simulace  pro zarovnání drátu vůči ose otvoru. Návrh a zhodnocení možností implementace algoritmu na EDM stroji AP1L 

a návrh rozšíření polohovatelnosti drátu o ručně ovládanou pátou osu. Toto zadání je tedy komplexní od analýzy možností, přes 
návrh vhodného algoritmu, až po úpravu algoritmu omezeného možností realizace na konkrétním zařízení, a proto lze téma 
zadání hodnotit jako 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 zpracoval rešerši různých principů algoritmů pro seřizování různých 
zařízení, dále navrhl vlastní algoritmus umožňující seřízení drátu vůči středu otvoru, který numericky otestoval. Následně 
přizpůsobil algoritmus skutečné realizaci a pro tuto realizaci navrhl i vlastní řešení rozšíření pohybů stroje o pátou ručně 
ovládanou osu, kterou i úspěšně realizoval. Tím pokládám diplomovou práci studenta za zcela naplněnou. 
 

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 pracoval velmi samostatně, jak v rešeršní části, tak i při návrhu celého zařízení, kdy student opakovaně konzultoval 
danou problematiku. Student provedl nejen teoretický rozbor, ale i návrh a nakonec i realizaci funkčního experimentu 
ověřující možnosti realizace jím navrženého řešení. Splnil tak zadání s dostatečným předstihem před odevzdáním práce. To 
dokazuje jeho schopnosti organizace nezbytné pro samostatného vývojového pracovníka. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student svojí prací naplnil hlavní smysl zadané práce, tedy provést rešerši, vybrat nejvhodnější řešení, navrhnout a provést 
experiment a ověřit funkční parametry celého zařízení. Navíc při řešení vymyslel zcela nový typ pružného kloubu, který byl 
úspěšně otestován a aktuálně je podána jeho patentová přihláška. Realizované a skutečně fungující zařízení prokazuje jeho 
vysokou odbornou úroveň i schopnost samostatné odborné práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální stránce v pořádku a celkově dosahuje velmi vysoké úrovně. 

 

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 
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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 24 pramenů, a to nejen českých, ale i z anglicky psaných článků. Student se sice snažil 
citovat konzistentně. 
 

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 zručnosti apod. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Domnívám se, že student zadanou diplomovou práci beze zbytku splnil. Student provedl odpovídající rešerši  a 
když nenalezl konkrétní informace týkající se justáže drátořezů, zpracoval rešerši na širší téma algoritmů vedoucí k 
žádanému seřizování polohy různých strojů a přístrojů. Student dále navrhl několik vlastních řešení seřizování 
drátořezu, které numericky otestoval a jeden z nich vybral k implementaci na stroji AP1L. K tomu musel daný 
algoritmus nejen upravit a převést do G-kódu, ale také hardwarově rozšířit stávající stroj o pátou pohybovou osu. 
To se mu úspěšně podařilo prostřednictvím vlastního nového řešení pružného kloubu, který je nyní v patentovém 
řízení.  Následně provedl experiment k ověření dosažitelných parametrů. Na základě svého měření zjistil, že je 
možné natavit polohu drátu vůči ose otvoru s nejistotou cca 0,013°, což lze považovat za velmi dobrý výsledek. 
Celá práce ukazuje na získané zkušenosti a cílevědomí přístup k inženýrské práci i schopnosti konstruktivního 
myšlení, a proto považuji práci za nadstandardní a navrhuji ji na ocenění například v rámci Zvoníčkovi nadace.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 25.1.2022     Podpis: 


