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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání se věnuje poměrně významné problematice. Pro masovější rozšíření aditivních technologií v průmyslu je jednou 
z klíčových oblastí právě využití plného potenciálu těchto technologií pro možnost vytváření dílců s výraznou přidanou 
hodnotou. Právě tvorba nejrůznějších vnitřních struktur a optimalizace vnějšího tvaru jsou klíčové oblasti, ve kterých 
mohou aditivně připravené dílce vytěžit přednosti 3D tisku. 

 

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. 

Práce se věnuje všem zásadním metodám aditivních technologií, pro které může být využití vnitřních struktur nebo 
topologická optimalizace relevantní. Dále se práce zaměřuje na metody optimalizace dílce pro využití potenciálu 3D tisku, 
jako je topologická optimalizace a těžištěm práce jsou poté vnitřní struktury. V oblasti vnitřních struktur autor zpracoval 
celou řadu výzkumů, jejichž závěry jsou prezentovány. Nakonec se práce zaměřuje na oblasti využití 3D tisku v reálné praxi. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Student postupoval při plnění dílčích kroků diplomové práce v zadaných termínech. Student potřeboval k jednotlivým 
krokům práce cíleně směrovat. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce obsahuje celou řadu zajímavých a cenných informací. Teoretická část je kvalitně zpracována. V praktické části 
student zformoval informace o odlehčených strukturách z mnoha zdrojů, ucelená interpretace těchto informací však není 
úplně přehledná a jednoznačná. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je naformátována přehledně a bez výhrad. Jazyková stránka je v pořádku, rozsah práce je nadprůměrný. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Volba zdrojů je relevantní, citování proběhlo dle normy a odkazované zdroje jsou snadno dohledatelné. Počet použitých 
zdrojů je dostačující. 

 

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 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Zvolené téma je velmi komplexní problematikou a student se v dané oblasti dobře zorientoval. Práce se tak 
věnuje jak aditivním technologiím jako procesu, tak optimalizačním metodám pro potřeby 3D tisku. Zpracování 
vnitřních struktur je velmi rozsáhlé a obsahuje celou řadu podstatných informací. Zprocesování a sumarizace 
těchto dat není bez výhrad, ovšem práce to kompenzuje na poměry bakalářských prací nadprůměrným rozsahem. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 23.8.2021     Podpis: Ing. Lukáš Pelikán 


