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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mechanické vlastnosti gyroidní struktury tvořené aditivní technologií 
Jméno autora: Tereza Kocumová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra mechaniky 
Oponent práce: Doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost spočívá především ve vlastním tématu bakalářské práce, protože se věnuje specifickému tématu z pohledu 
Fakulty stavební a dosavadním znalostem studentky.  

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Práce splňuje zadání práce s menšími výhradami, které jsou uvedeny dále. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V kapitole 8. Mechanické testování … je popsané provedené mechanické testování vzorků a v kapitole 9. Návrh, výroba …  
je popsaná příprava vzorků a následně další testování, bylo by vhodné kapitoly a podkapitoly přehledněji uspořádat.   

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Citovaná literatura by měla být lépe zvolena, především s ohledem na výběr  a počet citací práce č. 1.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Obrázek č. 14  je naskenovaný „šikmo“, snižuje úroveň práce. Některé obrázky mají jen „výplňových“ charakter  (např. obr. 
17, 19 a 20), bylo by vhodnější použít obrázky znárodňující vytištěnou strukturu, která by připomínala např. testované 
vzorky. Některé pasáže práce by bylo vhodné lépe uspořádat a lépe formulovat některé věty.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
V práci je převážně (31x) citovaná práce [1] ŠIMŮNEK, Antonín. Dentální implantologie. Hradec Králové: 
Nucleus, 2001. Práce je staršího data a není vhodné na ní založit převážnou teoretickou část práci. U většiny citací není 
zdroj konfrontován s jinými novějšími zdroji. V práci je citováno dalších 42 zdrojů. Kladně lze hodnotit odkazy u převzatých 
obrázků.  

 

Další komentáře a hodnocení 
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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). 
V kapitole 9.4 „Výsledky zkoušek v tlaku“ jsou prezentovány průběhy zkoušek a jsou zde snímky testovaných těles. Bylo by 
vhodné tuto kapitolu nazvat jinak.   

 
 
 

 

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. 
 
Předložená práce splňuje požadavky kladená na bakalářskou práci, po úspěšné obhajobě navrhuji udělit titul Bc.  
 
 
Otázky:  
Existují dnes nějaké metody, které umožňují vyhodnotit průběh deformací na testovaných tělesech při 
experimentu, např. po výšce průřezu?   
 
Jakým způsobem je možné provedené experimenty vyhodnotit, když je průběh závislosti deformace/síla tří 
měřených vzorků zcela rozdílný? Jedná se např. o průběhy na obr. 45.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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