
Posudek vedoucí na diplomovou práci 
,,Plochy strojírenské praxe“ 

od Bc. Jiřiny Duspivové 
 

Práce předkládaná jako diplomová se zabývá vybranými plochami a jejich aplikacemi ve strojírenské 

praxi. Úkolem studentky bylo prostudovat problematiku týkající se parametrických ploch využitelných 

ve strojírenské technické praxi, jednak z teoretického hlediska (definice, parametrický popis, 

vlastnosti ploch), a jednak z experimentálně praktického (počítačové 3D modelování, tvorba 3D 

modelů na 3D tiskárně, užití strojírenských technologií). Rozbor strojírenských součástí 

z geometrického hlediska a vytvoření funkčních modelů vybraných částí na 3D tiskárně by mělo být 

určeno studentům a učitelům technicky zaměřených oborů středních a vysokých škol. Zadání 

diplomové práce studentka beze zbytku splnila. 

 Oceňuji, že studentka sama navrhovala, jakým oblastem se chce v rámci práce věnovat, 

pracovala velmi samostatně. V diplomové práci autorka zhodnotila svůj zájem nejen o geometrii a 

strojírenské aplikace ale také o moderní technologie 3D tisku. 

 Text práce je členěn do pěti kapitol. V první kapitole autorka intuitivně vymezuje základní 

pojmy, jako jsou křivka a plocha, a zavádí elementární pohyby v prostoru. 

 V druhé kapitole se autorka věnuje popisu transformací v rovině a v prostoru a parametrizaci 

křivek a ploch. Kapitola stručně určuje základní pojmy nutné ke zpracování konkrétních typů ploch 

v praktické části práce. Autorka vybrala podstatnou teorii, nezabíhá do přílišných detailů. Vlastní 

ilustrace jsou výborným doplňkem textu, danou problematiku osvětlují. 

 Třetí kapitola uvádí základní klasifikace ploch dle různých kritérií s ohledem na tvar tvořicí 

křivky či druh pohybu, kterému je tvořicí křivka podrobena. Popsána je také klasifikace využívající 

různé transformace. Text je opět doplněn hezkými vlastními ilustracemi. 

 Čtvrtá a pátá kapitola tvoří jádro práce. Čtvrtá kapitola je věnována konkrétním aplikacím 

ploch ve strojírenské praxi. Povrchy součástek či části strojů jsou rozebrány vždy na základě svých 

geometrických vlastností. Autorka se zaměřila na šrouby, nástroje, převody a další součásti strojů. 

Pozornost je zaměřena na povrchy vybraných součástí a vždy je detailně analyzováno, jaká geometrie 

je v pozadí. Velmi oceňuji pěkné vlastní obrázky, které názorně ukazují nějakou konkrétní 

geometrickou vlastnost objektu či nějakou prostorovou situaci. Tvorba těchto ilustrací musela zabrat 

spoustu času. Popisované plochy jsou navíc zachyceny ve formě fotografií na skutečných 

strojírenských součástech. To může opravdu pomoci studentům i učitelům k propojení teoretické 

výuky geometrie s praxí. 

 Poslední pátá kapitola popisuje postup při tvorbě čtyř fyzických výukových modelů ploch 

na 3D tiskárně, které jsou rovněž součástí práce. Autorka připojila také detailní přehled údajů pro 3D 

tiskárnu, aby bylo možné výukové modely reprodukovat i v budoucnu. Modely tvoří nadstavbu 

diplomové práce. 

 Práce obsahuje rovněž fotografickou přílohu vytvořených výukových modelů.  

 

 Teoretická i praktická část práce, vlastní příklady a ilustrace, navržené a vyrobené výukové 

modely jasně ukazují píli autorky. Diplomová práce má nadstandardní úroveň. Dokážu si představit, 

že práce bude opravdu sloužit učitelům (sama ji ve své výuce určitě použiji), tak studentům na VŠ i SŠ 

a bude čtenáře seznamovat s propojením teoretické geometrie s praktickými aplikacemi. Při čtení 



této diplomové práce si jistě žádný student nebude klást otázku, k čemu nám studium geometrie 

vlastně může být. 

 Doporučuji autorce, aby některé části své práce publikovala v odborném časopise, jednak v 

časopise, který je určený českým učitelům, a jednak v nějakém odborném geometrickém zahraničním 

časopise. Navrhuji například časopis Journal for Geometry and Graphics. 

 

Práce je napsána v českém jazyce. Text je precizně rozčleněn do kapitol a oddílů. Veškeré 

zdroje jsou řádně citovány. 

 

Celkově hodnotím diplomovou práci Plochy strojírenské praxe jako velmi kvalitní, práce 

splňuje zadání a požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji práci přijmout k obhajobě jako 

diplomovou, klasifikaci přikládám na zvláštním listu. 

 

 

13. 6. 2021 

Vlašim         RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 
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