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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější – v první fázi bylo nutné určit která kvalita 3D tisku (rozteč dvou paprsků) 
bude mít lepší vnitřní kvalitu (nižší porezitu), pak pro tuto kvalitu vyhodnotit mechanické vlastnosti. Bylo i 
zajímavé srovnání simulace 3D tisku vs. Skutečnost.      

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo beze zbytku splněno. Došlo k nalezení optimální hatch distance (což je parametr klíčový pro 
rychlost tisku), pak byly vytištěny vzorky tahových zkoušek a vzorky pro rázovou zkoušku v ohybu. Byly 
provedeny i simulace tahových zkoušek v programu Aditive SimuFact, u všeho je popsáno vyhodnocení. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka  byla během vypracování velmi aktivní, aktivně konzultovala průběžný postup práce a vyhledávala původní 
zdroje. S ohledem na to, že vykonává praxi ve firmě BOSCH v ČB, měla téměř neomezený přístup k 3D tiskárně  a 
experimentální část práce je velmi rozsáhlá. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornost práce je na velmi dobré úrovni – jediný problém přebírání anglických názvů – zde  je problém, že terminologie 
není dosud standardizovaná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální, je práce bez připomínek. Po jazykové stránce obsahuje řadu ne zcela technických výrazů, spíše vycházející 
z hovorové češtiny.. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Studentka mohla použít více zdrojů z dataází Scopus, WoS, kde je dostatek informací k doplnění teoretické části 
diplomové práce.  



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce plně splňuje zadání a cíle. Student prokázal své znalosti a samostatnost řešit zadanou 
problematiku. Diplomová práce vytyčila další cíle pro výzkum a vývoj.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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