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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadáním této diplomové práce je vypracovat teoretickou rešerši o spojitosti napojení křivek a ploch, popis vlivu stupně 
spojitosti na vlastnosti pohledové plochy, navrhnout a vyrobit specifické vzorky a provést jejich hodnocení.  
Experimentální část práce se zabývá navržením vzorků s různou spojitostí, jejich výrobou na 3D tiskárnách, následným tzv. 
postprocessingem ke zkvalitnění povrchu vzorků, na závěr hodnocením použitých metod 3D tisku a úprav povrchu. 
Z hlediska přípravy a pracnosti tohoto experimentu hodnotím zadání jako náročnější. 

 

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. 

V teoretické části je uvedena detailní teorie vlastnosti křivek a ploch, vysvětlení parametrické a geometrické spojitosti. 
Dále jsou zde zmíněny metody analýzy spojitosti napojení – graf křivosti a analýza Zebra. Zebra je následně použita pro 
hodnocení experimentu. Autorka v práci vysvětluje rozdíl mezi FDM a SLA 3D tiskem a vysvětluje potřebu následného 
postprocessingu – technologii úpravy povrchu výtisků.  
V experimentální části je popsána výroba navržených vzorků a jejich hodnocení. 
Autorka splnila cíl práce v plném rozsahu. 

 

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

Autorka zvolila zcela metodický postup řešení. Provedený experiment je srozumitelný. 

 

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 hlediska odbornosti je tato práce zpracována velmi dobře. Teoretická část je rozsáhlá a přehledná. Experimentální část je 
velice detailní a pochopitelná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Obecně považuji práci za povedenou, má velmi dobrou úroveň vyznačující se systematickou a logickou posloupností.  
Experimentální část práce místy působí jako příběh než odborný popis experimentu. 

 

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. 
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Autorka čerpala z dostatečného množství zdrojů, které správně uvedla v seznamu použité literatury a v textu. 
 

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. 
Teoretická i praktická část jsou velice detailně zpracované. Výstupy jednotlivých experimentů jsou popsány a 
zdokumentovány, celkové shrnutí je uvedeno srozumitelně v závěru. 

 

 

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. 
 

Rád bych se autorky zeptal: 

 

1) Bylo by možné realizovat analýzu zebra na hotový přípravek? Jak? 

 

2) Z jakého důvodu se nedostatečně naleptal povrch vzorků pomocí výparů? Jak by se dal proces zefektivnit? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
Datum: 16.8.2020     Podpis: Ing. Karel Mádr 


