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 POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
 

Autor bakalářské práce: Klára BUREŠOVÁ 

Název bakalářské práce: Ponořená MVE Terezín v levém jezovém poli – koncept, 3D 

model, tisk  

Oponent bakalářské práce: Ing. Martin KANTOR, Ph.D. 

Pracoviště oponenta: Fakulta strojního inženýrtsví, UJEP v Ústí nad Labem 

 

Kritéria hodnocení bakalářské práce: 

1. Splnění požadavků zadání:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář:  

Předložená práce rozsahem a zpracováním odpovídá požadavkům zadání. 

 

2. Metodika zpracování a logické členění práce:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář:  

Práce je logicky rozčleněně do několika kapitol, od popisu stávajícího stavu, přes výběr 

vhodného konceptu řešení po aplikaci 3D tisku pro potřebu vytvoření změnšeného modelu, 

využitelného jak pro prosotorovou vizualizace vybraného záměru tak praktické využití pro 

fyzikální hydrotechnický model. 

Metodika zpracování je na patřičné úrovni. 

  

 

3. Kvalita zpracování výsledků:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář:  

Celková kvalita práce je na velmi dobré úrovni. 

Některé kapitoly by zasloužily podrobnější rozpracování, například kapitola: 2.2. Parametry 

lokality a navazující kapitola 4.2. Počet a typ soustrojí StreamDiver. 

 

 

4. Interpretace výsledků, jejich diskuse:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář:  

Dílčí zjištění a závěry jsou v průběhu práce vhodně komentovány a odůvodněny. 

Některé komentáře a zjištění by měli být konkrétněji podloženy, viz předchozí hodnocení. 

  

 

5. Využití literatury a její citace:  Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář:  

Práce se odkazuje na zdroje a literaturu týkající se konkrétních použitých soustrojí turbín a 

technologii 3D tisku. 

Pro detailnější rozpracování by bylo by vhodné získat informace o praktických zkušenostech 

z provozu takového konceptu vodní elektrárny. 

 

 

6. Formální úprava práce, grafická a jazyková úroveň: Hodnocení:  velmi dobře (B) 

Komentář:  

Práce je přehledně členěna, obsahuje velké množství obrázků, které účelně doplňují text. 

Obrázky 3D modelu z pohledu přehlednosti by bylo účelné prezentovat s bílým pozadím. 

Práce obsahuje malé množství překlepů a chyb. 
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7. Závěry práce a jejich formulace:  Hodnocení:  výborně (A) 

Komentář:       

Formulace závěru práce jsou stručné a výstižné. 

 

 

8. Otázky k obhajobě a případné další připomínky k práci: 

 Téma práce je zajímavé, kombinuje koncepční práci na studii využití hydroenergetického 

potenciálu dané lokality netradičním způsobem a vytvoření 3D modelu technologií 3D tisku.  

Vzniklý 3D model je velmi přínosný jak z pohledu prostorové vizualizace tak jeho využití pro 

fyzikální hydrotechnický model. 

 

Výstupy práce mají vysokou přidanou hodnotu v oblasti praktického vyzkoušení různých 

technologií 3D tisku pro tvorbu hydrotechnických modelů. 

 

Studentka touto prací prokázala osvojení si základních zkušeností a znalostí v oblasti 

hydrotechnického návrhu malé vodní elektrárny a použitelnosti 3D tisku pro tvorbu modelů 

ve stavebnictví. 

      

Otázky: 

Na jednotlivých fyzických dílech 3D modelu demonstrujte použité technologie 3D tisku. 

Dále popište osobní praktické zkušenosti, který díl a proč byl nejpracnější, jaká byla časová 

náročnost od tvorby modelu, přes zkušební tisk po finální tisk. 

 
 

Celkové hodnocení bakalářské práce*: 

 Práci doporučuji k obhajobě: ANO 

 Návrh hodnocení:  VELMI DOBŘE (B) 

 
**ČVUT v Praze v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném 

znění, nevýdělečně zveřejňuje závěrečné práce včetně posudků a záznamu o průběhu a výsledku 

obhajoby. Odevzdáním posudku oponent souhlasí s jeho zveřejněním. 

 

V Ústí nad Labem dne 28.01.2019 

 

…………………………………………… 
                    Podpis oponenta 

 
(*)  Celkové hodnocení bakalářské práce nemusí být průměrem výše uvedených hodnocení jednotlivých částí.  

Váhu dílčích kritérií určuje oponent. 

(**)  Informace ke zveřejnění Vámi vypravovaného posudku. 


