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II. HODNOCENI JEDNOTLIVCH KRITERII
ZadánI náronèjI
HodnocenI náro&osti zadánI závërené práce.
tudentovi bola zadaná pomerne nron üloha spracovania a sumarizácie faktov o odrahovanI süiastok vyrábanch

aditIvnymi technológiami metódou optimalizácie vnütornej truktüry, ktorá sa zaala vo vskume a priemyselnej praxi
rozvIja len nedvno, preto mnostvo a rozsah odborn'ch zdrojov a tüdiI z tejto oblasti je limitovan.

SplnënI zadánI splnëno
Posud'te, zda pfèdlofená závëretná práce splñuje zadánI. V komentá,i pflpadnè uved'te body zadánt které nebyly zcela
spinény, nebo zdaje práce oproti zadánI roz,Ifena. Nebylo-li zadánIzcela splnëno, pokuste se posoudit závafnost, dopady a
p,Ipadné I p,IinyjednotIivch nedostatkü.
Vetky body zadania boli spinené.

ZvoIen' postup eenI správn'
Posud'te, zda student zvolil správn postup nebo metody eenI.
K vypracovaniu tudent pristüpil správne a systematicky zhrnul teoretické poznatky do jednotliv'ch sekciI prce.

Odborná üroveii B - velmi dobe
Posud'te üroveñ odbornosti závërené práce, vyu2itIznalostIzIskanch studiem a z odborné literatury, vyufit! podkladü a
dat zIskanj?ch z praxe.
z prce je zrejmé, e tudent ma dobré technické znalosti, ako veobecné, tak z oblasti aditIvnych technológiI a vnütornch
truktür. Rezervu vidIm v praktickej asti práce (sekcia 6), kde nie sü uvedené niektoré urujüce topologické parametry

generovanch truktür a ich ohodnotenie. alej by som v teoretickej sekcii (3) opisujücej aditIvne technologie ocenil
dopinenie pecifIk vroby dielov s vnütornou truktürou.

FormálnI a jazyková üroveñ, rozsah práce B - velmi dobe
Posud'te správnost poufIvanIformálnIch zápisO obsaiench v práci. Posud'te typografickou a jazykovou stránku.
Práca ma dobrü jazykovü üroveñ a truktüru. Jednotlivé témy, o ktor'ch práca pojednáva, na seba plynule nadväzujü.
Rozsah prace je taktie viac ne dostaton. tudentovi by som vytkol nedokonalosti grafickch prvkov práce.

Vbèr zdroj, korektnost citacI A -vbornë
VyjádPete se k aktivitë studenta pPizIskávOnIa vyuiIvánIstudijnIch materiálO k i'eenIzávérené práce. Charakterizujte
vjThërpramenö. Posud'te, zda student vyuiil vechny relevantnIzdroje. Ovëite, zda jsou vechny pFèvzaté prvky Iädnè
odIßeny od vlastnIch vjsIedkü a Ovah, zda nedoIo k porusenI citanI etiky a zda jsou bib/jograficke citace üplné a v souladu
s citacnImi zvyklostmi a normami.
Pouité zdroje sü naprie pracou riadne indikované, verke mnostvo pouitch zdroj prispieva ku komplexnosti

redklada ridanü hodnotu.
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DaII komentáe a hodnocenI
VyjádPete se k Lrovni dosaiench hlavnIch vs/edkü závërené práce, napI k ürovni teoretickch vjsIedkO, nebo k ürovni a
funknosti technického nebo programového vytvoi'eného Ieeni, publika&iIm vstuptm, experimentáInIzrucnosti apod.

III. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrñte aspekty závërecné práce, které nejvIce ovlivnily Vaie ce/kové hodnocenI. Uved'te pfIpadné otázky, které by
mel student zodpovëdét pi obhajobë závèrecné práce pfed komisI.

Zadanie bob vypracované na vermi dobrej ürovni, dostatonç'm rozsahom a systematickç'm prIstupom tudent
itateb'a riadne zasvecuje do problematiky aditIvnych technológiI a vnütorn'ch truktr, odporiania pre ich

praktické pouitie prácu pekne uzatvárajü. Celkové hodnotenie reflektuje male nedostatky praktickej asti práce,
kde ch''ba popis a porovnanie niektor'ch urujiicich parametrov genereovan'ch vnCitorn''ch truktür.

Otázky:
Je viacero parametrov, ktoré uruji relatIvnu hustotu, tuhos pripraveného vç'tIaku a nronosf tIae, umoñuje
teda software Materialise Magics vorbu d'aßIch parametrov vnütornej trukttiry popri type truktüry a
vzdialenosti stredov buniek?

Ak' d'aII software by ste odporuili pre tvorbu vnütornej truktüry?

Pedboenou závérenou práci hodnotIm kiasifikathIm stupnëm B - velmi dobe.
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