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Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra Komárková, Ph.D. 

 

Vyjádření, zda práce splňuje cíle zadání: 

Předložená bakalářská práce splňuje cíle zadání, které byly v dostatečné míře naplněny, a 

práce odpovídá úrovni výstupu bakalářského studia. 

Hodnocení obsahové stránky práce: 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby technické dokumentace v rámci 

technické přípravy oděvní výroby s využitím CAD systémů. Cílem práce bylo porovnat jak 

teoreticky tak prakticky dostupné CAD systémy a sumarizovat jejich možnosti v rámci přípravy 

výroby.  

Rešeršní část se nejprve zabývá obecně technickou přípravou výroby a příslušnými 

dokumenty. Dále se pak autorka zaměřuje na podporu oděvní výroby CAD systémy v rámci jejích 

jednotlivých fází přípravy a neopomíná zmínit PLM systémy jako prvek podpory a propojení. 

V následující kapitole je pak zpracován podrobný přehled dostupných CAD systémů určených pro 

oděvní výrobu. Autorka každý SW popisuje, definuje jeho zaměření a specifika a doplňuje 

názornou grafickou ukázkou. V závěru se autorka pokusila výše uvedené systémy vzájemně 

porovnat slovním hodnocením i v přehledné tabulce. Rešeršní část je zpracována přehledně, 

obsahově přesně a logicky předchází experimentální části. 

Experimentální část je věnována praktické tvorbě dokumentů TPV s využitím CAD systémů 

dostupných na katedře oděvnictví; OptiTex, PDS Tailor a Modaris. V úvodu autorka pro názornost 

popisuje tvorbu technické dokumentace v současných výrobních podmínkách. Dále je v několika 

kapitolách popsán postup práce v jednotlivých vybraných SW, který je doplněn názornými 

ukázkami. Ke každému SW je také přiložena tabulka s výčtem hlavních výhod a nevýhod daného 

systému. V závěru se autorka pokusila o celkové shrnutí tvorby technické dokumentace vycházející 

z praktické práce v jednotlivých CAD systémech. Jistě by bylo přínosem prostudovat CAD systémy 

v rámci praktického ověřování o něco hlouběji, což se bohužel i vlivem omezení z důvodů 

protikoronavirových opatření nepovedlo plně zrealizovat. Autorka i tak při zpracování 

experimentální části prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce.   

Z hlediska obsahu je možné konstatovat, že daná problematika je řešena po interpretační 

stránce s invencí a metodicky. 

 Hodnocení formální stránky práce: 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta textilní | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 353452 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ft.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

Autorka předložila práci, která je po formální a jazykové stránce na dobré úrovni a splňuje 

požadavky kladené na bakalářské práce. Grafické zpracování je také na dobré úrovni. 

Hodnocení přístupu studentky ke zpracování práce: 

Při zpracování své bakalářské práce studentka prokázala velkou míru samostatnosti 

s využitím odborných konzultací, k práci přistupovala zodpovědně, svědomitě a s vlastní invencí. 

Prokázala schopnost zorientovat se v řešené problematice a téma zpracovala komplexně.   

Komentář výsledku kontroly plagiátorství: 

V této bakalářské práci nedošlo k žádnému úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné 

osoby dle § 31 zákona č. 121/200 Sb. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a 

normami. 

 

Otázky k obhajobě: 

- Zjišťovala jste v rámci svojí bakalářské práce míru zastoupení jednotlivých CAD systémů 

v podnicích oděvní výroby? Pokud ano, lze definovat pořadí „oblíbenosti“? 

- Který z CAD systémů analyzovaných v experimentální části práce je nejvíce náročný na 

schopnosti uživatelů a který je nejvíce „uživatelský přátelský“? 

- Do jaké míry se v současných výrobních podmínkách používají 3D simulace či 3D moduly? 

 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky pro udělení odpovídajícího akademického 

titulu.  

 

Po zvážení všech sledovaných aspektů doporučuji postoupit předloženou bakalářskou práci 

k obhajobě. Ve smyslu zadané klasifikační stupnice „Studijního a zkušebního řádu Technické 

univerzity v Liberci“ (čl. 12, odst. 4) hodnotím bakalářskou práci Kateřiny Němcové výslednou 

známkou: 

 

 

„výborně mínus“ 

V Liberci dne 1. 9. 2020                            Ing. Petra Komárková, Ph.D. 
 
 


