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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce: Experimentální hodnocení mechanických vlastností

polymeru zpracovaného technologií FDM
Jméno autora: Jiří Bidlo
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS)
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Oponent práce: prof. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Pracoviště oponenta
práce:

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Fakulta strojní,
ČVUT v Praze

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání průměrně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání je jasně specifikováno a v rozsahu odpovídajícím náročnosti bakalářské práce.

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.
Všechny body zadání byly zcela splněny.

Zvolený postup řešení správný
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Student v rámci řešení plnil jednotlivé body zadání. Práce je vypracována metodicky.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití
podkladů a dat získaných z praxe.
Z odborného hlediska se jedná o ucelenou studii s jasným zadáním. Slabším místem práce je
diskuze, kde student nevyužil plně znalosti z literatury.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Z formálního pohledu práce splňuje nároky kladenou na bakalářskou práci. Textová část práce je
psána srozumitelně. Osobně bych uvítal používání autorského plurálu.

Výběr zdrojů, korektnost citací Zvolte položku.
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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.
Práce obsahuje především internetové zdroje. Vhodnější by bylo využít informace z recenzovaných
článků.

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné
otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Na studenta mám následující dotazy:

1. Metoda ANOVA předpokládá normální rozdělení. Testoval jste dané rozdělení v práci?
2. Jak vysvětlíte vaše závěry, např. vliv natočení vzorku.
3. Je možné předpokládat také vliv velikosti vzorku?
4. Uveďte praktickou aplikaci výsledků a závěrů práce.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 26.8.2019 Podpis: M. Daniel
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