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Oponentský posudek disertační práce na téma: 

 

  

 

Stanovení přesnosti měření v nanometrologii  

 

     Práci předložil: Ing.  Jan Š r á m e k  

                               doktorand Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky,  

                               Fakulty strojního inženýrství, Vysokého učení technického v Brně  

 

 

     Požadavky na přesnost jsou vyvolávány požadavky funkce stále sofistikovanějších 

agregátů. Předložená disertační práce řeší vysoce aktuální téma problematiky přesnosti měření 

délek v nanometrové oblasti metrologie. 

     Práce obsahuje 157 stran textu, 75 obrázků a 29 tabulek, 5 položek příloh, seznam použité 

literatury (105) položek a přehled vlastní publikační činnosti (11) položek.  

 

     Práce je rozvržena do jedenácti samostatných kapitol včetně úvodu. Problematika každé 

kapitoly je doplněna odpovídajícími závěry.   

  

     Úvodem doktorand stručně formuluje cíl práce, který dělí na deset dílčích částí. Určuje 

strukturu disertační práce. Poté volí prostředky, které budou použity jako základ pro 

experimentální měření. 

     V první rozsáhlé části analyzuje současný stav dané problematiky. Využívá rozsáhlý 

soubor dostupných pramenů a vlastních poznatků, získaných v přípravné fázi práce. Rozebírá 

teoretické aspekty přesnosti měření a jednotlivé standardní způsoby jejího vyhodnocování. 

Pozornost věnuje kalibraci a metrologické návaznosti přístroje, na kterém budou prováděna 

měření.   Zdůrazňuje podmínky opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Rozebírá vlivy 

působící v procesu měření a způsobující jednotlivé složky nejistoty měření. Stanovuje logický 

postup řešení úloh. Posuzuje vhodnost a provádí výběr měřicí techniky pro zvolená, následně 

realizovaná experimentální měření. 

     Nedílnou součástí disertační práce je vytvoření jednoduchého a přehledného modulu pro 

rychlé vyhodnocování výpočtů nejistot měření s možností přenosu výsledků pro další využití.  

     V rámci přípravy navrhuje, realizuje a testuje speciální zařízení nezbytné k provádění 

experimentálního měření.  
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    Vlastní obsah práce spočívá ve stanovení nejistoty měření zvolených objektů.     

K provedení příslušných experimentálních měření doktorand využívá rubínové kuličky, 

navržené měřicí prostředky a volí dvě nesubstituční metody měření.   Podle zvolené metody 

měření zjišťuje hodnoty jednotlivých složek nejistoty měření.  K výpočtu nejistot doktorand 

také využívá numerickou metodu řešení problémů modelováním náhodných veličin zvanou 

metoda Monte Carlo. Analyzuje rozdělení pravděpodobnosti zdrojů nejistot měření. Vliv 

jednotlivých zdrojů nejistoty měření posuzuje kvantitativně i kvalitativně.  

     Provádí vyhodnocení prováděných experimentálních měření výpočtem podle jednotlivých 

metod a výsledky porovnává.  

     Výsledky měření prezentuje ve formě tabulek a přehledné grafiky.  

     Závěrem shrnuje výsledky měření podle použitých metod stanovení nejistoty měření a 

hodnotí výsledky řešení každé jednotlivé části stanoveného cíle.  

 

     Výsledky a přínos práce: 

     Náročné požadavky na funkční vlastnosti zahrnující primárně otázky přesnosti, představují   

závažný problém sofistikované techniky, kdy existují mimořádné nároky na provedení a 

spolehlivost funkce. Řešená problematika je vysoce aktuální a nebyla v tomto rozsahu a na 

takové úrovni dosud řešena. Téma disertační práce bylo z tohoto důvodu správně zvoleno. 

      Doktorand přistupoval k řešení práce velmi dobře připraven. Svědčí o tom i jeho 

publikační činnost. Na základě podrobného posouzení současného stavu stanovil reálné cíle 

pro disertační práci. Navrhl vhodnou metodiku provedení experimentálních měření.  Přístup 

k řešení, včetně správně zvoleného cíle je jasně formulovaný a definovaný. Stanovené cíle 

jsou reálné a byly splněny. 

  

          Vzhledem k množství zkoumaných faktorů se jedná o velmi rozsáhlý soubor případů 

analýzy. 

 

      Výsledky doktorand interpretuje přehledně číselnými hodnotami a grafickými diagramy. 

Vytyčené cíle disertační práce byly splněny. 

 

     Přínosem práce je poznání nových souvislostí faktorů, které rozhodujícím způsobem 

ovlivňují úroveň přesnosti. Je to výsledek doktorandem provedených experimentálních 

měření. Nepominutelné jsou i závěry, které mohou být využity i v jiných specifických 

institucích.  

 

 

     Práce je velmi pečlivě zpracována i po formální stránce a na dobré jazykové úrovni. Je třeba 

ocenit péči pracoviště a dobré vedení školitelem. 

       

     Shrnutí výsledků doktorand doplňuje návrhem témat pokračování vědecké práce. 
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     Závěrem lze konstatovat, že doktorand vypracováním disertační práce splnil zadané cíle a 

získal původní vědecké poznatky použitelné i pro praxi. Prokázal detailní znalost 

problematiky a schopnost samostatné činnosti v teoretické oblasti výzkumu a vývoje. 

Významně přispěl k rozvoji poznání i technické praxe. Tím splnil podmínky § 47, odst. 4 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.   

 

     Doporučuji, aby doktorand byl připuštěn k obhajobě disertační práce a v případě úspěšné 

obhajoby mu udělit akademický titul Ph.D. 

 

 

  

 

     

      

     V Brně 14. října 2019                                                    Oponentský posudek vypracoval: 

                                                                                            doc. Ing. Miroslav T y k a l, CSc.  

 

 


