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1. Informace k zadání
 Zadání bylo velmi náročné a to vzhledem k mechanickému provedení plotru a současně pracem související s

návrhem a implementací softwaru. Obsahem zadání bylo konstruovat laserový plotr do kterého bude možné nahrát
motiv k vyřezání a provedení výřezu na zařízení.
Student se však zaměřil na implementaci dokonalého CAD softwaru, který by měl být konkurence schopný a
opoměl respektovat body zadání. Bohužel, v letním semestru práci prakticky nekonzultoval a nebylo možné jej
nasměrovat správným směrem. Musím však připomenout, že v zimním semestru konzultoval pravidelně a jeho
postup práce byl výborný. 

Výsledkem práce je hotová konstrukce plotru a konkurence schopný CAD software, který měl zajišťovat řízení
plotru v reálním čase. Řízení plotru z CAD softwaru však nefunguje a to zřejmě kvůli nedostatku času.  

2. Práce s literaturou
 Literaturu si student vyhledával samostatně. 
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 V zimním semestru student pracoval na výbornou, pravidelně konzultoval a prezentoval své řešení. V letním

semestru práci prakticky nekonzultoval - důvody mi nejsou zřejmé. 
4. Aktivita při dokončování
 Finální práce mi byla předložena v den odevzdání a proto nebylo možné podchytit veškeré nedostatky. První

polovina práce byla součástí semestrálního projektu a byla dobře konzultována. 
5. Publikační činnost, ocenění
 Práce nebyla nikde publikována.
6. Souhrnné hodnocení dostatečně (E)
 Zadání bylo velmi náročné, ale zvládnutelné pro diplomovou práci. Student se však v letním semestru začal velmi

věnovat implementaci CAD softwaru (ten by mimochodem vystačil na samostatné zadání) a nezbyl mu čas na
dokončení plotru popsaného v zadání (řízení, propojení se softwarem). 
Student se tedy odchýlil od zadání, ale jeho odevzdaná práce by s přehledem pokryla zadání nazvané
"Implementace CAD softwaru pro laserové plotry".
Kvůli nedostatečně konzultovanému výsledku musím hodnotit známkou E.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 13. června 2018
.................................

podpis
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