
JIŘINA DUSPIVOVÁ

PLOCHY STROJÍRENSKÉ PRAXE

Oponentský posudek na diplomovou práci

V předložené diplomové práci jsou studovány, resp. modelovány plochy, s nimiž se lze
setkat ve strojírenské praxi.

Text je členěn do pěti kapitol. První je věnována křivkám a plochám z pohledu geomet-
rického, následující kapitola potom z pohledu matematického (transformace, parametrizace,
křivka na ploše, tečná rovina plochy). Třetí kapitola klasifikuje plochy, a to podle více krité-
rií. Obsáhlá čtvrtá kapitola je věnována geometrii jednotlivých částí strojů. Pátá kapitola je
spjatá s praktickou částí diplomové práce, kterou je výroba čtyř modelů.

Kromě psaných kapitol jsou součástí práce i zmíněné modely, resp. příloha jejich fotografií,
a elektronická příloha se soubory sloužícími k jejich výrobě.

Práce je psaná pečlivě, s rozmyslem a domnívám se, že i se zájmem. Těší mě výběr tématu
a propojení teorie s reálnými součástkami.

Z matematického hlediska mám následující připomínky:

• Relativně velké množství definic je psáno jazykem vět (viz např. definice 3, 5, 6).

Některé definice jsou předčasně ukončeny (viz např. definice 5 – po jejím skončení ná-
sleduje ještě zavedení pojmu posuvný pohyb přímočarý).

Velké množství pojmů je zavedeno mimo číslované definice, jsou proto hůře dohledatelné.
Uvítala bych, kdyby příslušné termíny byly napsány např. italikou.

• U definic je uvedeno, z jakého zdroje jsou přejaty (jsou vždy přejaty doslovně?). Po
uvedení definice je však někde pojem upřesněn (očekávala bych, že toto bude jedno-
značně uvedeno přímo v definici). Viz např. definice 19 či definice 21 (zde je uvedeno:
Speciálním případem šroubové plochy je rotační válcová plocha, . . . a o řádek níže Tento
případ nadále nebudeme uvažovat jako šroubovou plochu.)

• Text ani obrázky v části Zkosení (str. 14 a 15) neodpovídají zavedené matici transfor-
mace.

• Nejsou správně zvoleny názvy obrázků 2.2 až 2.8 (např. S(−1;−1) je označení matice,
ne transformace, tj. místo názvu Středová souměrnost S(−1;−1) by mělo být např.
Středová souměrnost s transformační maticí S(−1;−1)).

• Na str. 38 až 39 se nejdříve píše, že oba závity (metrický, Whithwortův) vznikají po-
hybem rovnostranného trojúhelníku. Poté je však u Whithwortova závitu uvedeno, že
vrcholový úhel trojúhelníku má velikost 55◦.

• Je vhodné v textu slovně popsat veškeré používané značení nebo vložit do práce jeho
seznam (čtenář nemusí být zvyklý na značení používané autorkou).

• U čtvercové matice mluvíme spíše o řádu matice n než o matici typu n × n (a sázíme
např. 2× 3, nikoliv 2 x 3).
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Dále přidávám další poznámky či doporučení:

• V česky psané práci doporučuji preferovat české názvy objektů (torus knots/uzly na
toru).

• Na straně 16 uvedeno je poněkud nelogické vyjádření (zároveň/nejprve . . . a následně).

• Název obrázku 2.13 je velmi dlouhý. Doporučuji informace v názvu psát v samostatném
odstavci a název zvolit stručnější.

• Místo získáme tak transponovaný vektor v2 = (x′, y′) (strana 16) je vhodnější psát
získáme tak transponovaný vektor vT2 k vektoru v2 = (x′, y′).

• Na obrázku 2.19 bych znázornila např. zeleně i parabolické body.

• Obrázek 5.4 mně nepřijde příliš názorný a po tisku není dobře vidět popis tečny t (černé
písmo na šedém pozadí).

Práce je ilustrována takřka osmdesáti obrázky, které jsou v naprosté většině případů (vý-
jimky viz výše) přehledné a vhodně zvolené. Fotografie jsou ostré.

Studentka při zpracování tématu použila velké množství programů, z nichž jmenujme např.
Rhinoceros 3D, GeoGebra, CoreDRAW, PrusaSlicer či Matlab.

Text je psán velmi čtivým českým jazykem; občas se vyskytují jen drobné stylistické
nepřesnosti (např. ne zcela vhodný slovosled). Z opakujících se chyb bych jmenovala nesprávné
psaní tečky za slovem viz, nesprávné psaní čárky před jako v jednoduché větě, současné psaní
verzí Archimédova i Archimedova či nevhodné rozdělování řádků mezi předložkami k, s, v, z,
o, u, resp. spojkami a, i a následujícím slovem.

Překlepy se v práci objevují v relativně malém, každopádně přijatelném množství (např.
šrouboý (str. 8), zjistníme (9), algegraické (30), nejpve (37), konstukci (57), těchnto (65),
ozubehéno (73)).

Seznam literatury má celkem 22 položek (s jedinou výjimkou se jedná o česky psanou
literaturu). V některých položkách se mísí anglické a české vyjádření vydání a edition, resp.
v jedné položce je napsána anglická verze edition dvakrát.

Rovněž typografie je na dobré úrovni, práce je přehledná.

Ráda bych znala odpovědi na následující otázky: Proč si studentka vybrala toto téma
práce? Psala čtvrtou kapitolu na základě vlastních znalostí (odkazovaná literatura chybí)?
Pomáhal někdo studentce s vysvětlením technických parametrů šroubů, . . . (např. inženýr
Bagal zmíněný v poděkování)?

Domnívám se, že předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou
práci na učitelském studiu. Doporučuji ji tímto k obhajobě.

I přes výše uvedené nedostaky si dovolím navrhnou, aby práce byla klasifiko-
vána stupněm výborně.

V Praze dne 18. června 2021

RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D.
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