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1. Problematika práce (q'mezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost napraxi, posouzení náročnosti zadánipráce po stránce odborné i ěasové):

Téma diplomové práce považuji za aktuální pro danou firmu vzhledem
k plánovanému zavedení managementu kvality v této firmě. okruh řešené
problematiky odpovídá rozsahu vytyčenému v zadání a cílech diplomové práce. Dle
mého názoru odpovídá zadáníi celková náročnost rozsahu diplomové práce.

2. Posouzení dosažených výsledků (Úpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentá|ní práce, dí|čí závěry, přínos ptáce a moŽnosti jejího praktického ryužití):
Diplomant provedl celkový návrh metrologického řádu včetně potřebné
dokumentace. To vše na zák|adě ana|ýzy platných právních předpisů a ostatních
závazných dokumentů. Výsledky práce jsou s drobnými úpravami použitelné pro
zavedení do praxe v dané firmě.

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotliých částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování, jakáčástprácejepřevzataadojaké mírylzeprácipokládatzadí|o studenta):

V první části práce diplomant provedl vyčet nejdůležitějších právních předpisů a
ostatních dokumentů, ze kteých je nutno vychánet při tvorbě metrologického řádu
pro danou firmu, a lyfvořil srnutí požadavků na tento metrologický řád. V druhé
části provedl průzkum stávajícího stavu metrologie v dané firmě a navrhl kompletní
řešení metrologického řádu včetně výběru konkrétního způsobu označování a
evidence měřidel vhodný pro podmínky této firmy. Navrhl rozdělení měřidel
používaných ve firmě a kalibrační intervaly těchto měřidel dle potřeb qýroby ve
firmě. První část (teoretická) je souhrnem určujících dokumentů a zních
vyptyvajících požadavků, druhá část je téměř plně dílem diplomanta.

Autor závéreěné práce: Bc. Tomáš ČernÝ
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Studijní program: N2301 Strojní inženýrství
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Název tématu: Návrh metrologického řádu firmy



Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS-SME-05_003 ,,Zásady pro vypracování diplomové (bakatářské) prčlce,,, dále chyby a
opomenutí' jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provo zním a bezpečno stním předpisům) :

Práce působí opticky úhledně a precizně, grafická úprava je výborná, chyby se až na
několik drobných maličkostí nevyskytují.

Dotazy na studenta (konkrétni ďotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbýný bod posudku):

|. Z jakého důvodu nenavrhujete řešení metrologické evidence již od začátku za
pomocí vhodného metrologického software?

2. V čem vidíte největší úskalí při zavádění tohoto dokumentu do praxe a v čem
spočívají jeho hlavní přínosy pro firmu?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svěděí o dostateěných odborných znalostech a
schopno stech studenta, zda pr áci doporučuj e k obhaj obě) :

Dle mého názoru diplomant v této práci prokázal schopnost pracovat s legislativními
dokumenty a technickými normami. Dále pak prokáza| schopnost aplikovat
požadavky této dokumentace do praxe. Rovněž zpracování diplomové práce svědčí o
diplomantově orientaci v podmínkách a možnostech dané firmy. Diplomovou práci
doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
velmi dobře.
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