






























Hodnocení závěrečné zprávy projektu SGS rok 2013
Název projektu: Komplexní optimalizace výrobních systémů a procesů 2
Řešitel projektu: Ing. Petr ZELENÝ, Ph.D.

Osnova hodnocení
1. Hodnocení formální stránky závěrečné zprávy (max. 500 znaků včetně mezer)
2. Hodnocení výsledků projektu v porovnání s vytýčenými cíli. (max. 3000 znaků včetně

mezer)
3. Hodnocení výstupů v průběhu řešení projektu (publikace, patenty, apod.). (max. 1000

znaků včetně mezer)
4. Hodnocení hospodaření s přidělenými prostředky. (max. 500 znaků včetně mezer)
5. Celkové zhodnocení projektu. (max. 500 znaků včetně mezer)

1. Hodnocení formální stránky závěrečné zprávy

Předložená závěrečná zpráva je z formálního hlediska dobře napsána a výsledky v ní uvedené             
jsou prezentovány srozumitelně. Oponent se v předložené závěreční zprávě velmi dobře          
orientoval.

2. Hodnocení výsledků projektu v porovnání s vytýčenými cíli

Předložený projekt navazuje na již řešený grantový projekt Studenstké grantové soutěže TUL.           
Důležitý aspekt předloženého projektu je komplexnost řešené problematiky, kde jsou řešeny          
následující oblasti:

● optimalizace výrobních systémů
● výzkum využití 3D skenování a digitalizace v procesu kontroly a inovace výrobku

○ návrh a konstrukce přípravku pro zefektivnění 3D optického skenování
○ komplexní analýza přesnosti rekonstrukce 3D modelu skutečného objektu při        

procesu reverzního inženýrství s využitím optických skenerů
○ využití optických metod pro měření a rozměrovou analýzu forem

● výzkum a využití technologií Rapid Prototyping
● příprava výroby a výroba tvarově složitých dílů obráběním na CNC strojích
● inovace konstrukčních celků výrobních strojů
● fyzikální modelování tekutinových mechanismů

A nyní k výsledků projektu. Předložený projekt lze považovat za splněný a to na velmi dobré               
úrovni. Jsou zde prezentována určitá nesplnění, ale ty byla zapříčiněna sekundárně, tj.           
nedořešená diplomová práce z důvodu ukončení studia ze strany studenta. Velmi důležitý aspekt            
projektů tohoto typu je zapojení mladých výzkumných pracovníků formou řešení diplomových a           



disertačních prací. Což osobně považuji za velmi důležité pro rozvoj českého výzkumného           
prostoru. V tomto případě na projektu pracovalo 15 mladých pracovníků.

3. Hodnocení výstupů v průběhu řešení projektu (publikace,
patenty, apod.)

V rámci řešení tohoto projektu bylo vytvořeno 11 stop do RIVu a 3 prací, které jsou v současnosti                 
v procesu schvalování. Dále byly zrealizováno 2 disertační práce (v procesu obhajob), 6            
diplomových prací. Dále byly dvě diplomové práce oceněny děkany Fakulty strojní a Fakulty            
mechatroniky.
Dle mého názoru je rozsah dostatečný, ale tým by se měl v dalším řešení projektu zaměřit na                
další “impaktované” a “bodované” výstupy.

4. Hodnocení hospodaření s přidělenými prostředky

Hospodaření s přidělenými prostředky lze považovat za přijatelné vzhledem k velikosti týmu a
odvedenému množství práce.

5. Celkové zhodnocení projektu

Současné řešení projektu a jeho výstupy považuji za zdařilé a splněné. Dále i tématiku tohoto              
projektu považuji za důležitou v dlouhodobém měřítku, protože tato problematika je plně v            
souladu s prioritami evropského výzkumného prostoru. Po pečlivém prostudování předloženého         
projektu doporučuji k dalšímu řešení.

Dne: 2. ledna 2014
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