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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Zadání bylo náročné, protože oblast 3D tisku je dynamicky se rozvíjející obor, kde na rozdíl od tradičních výrobních 
postupů nelze navazovat na poznatky získané za desítky let výzkumu a vývoje. Při započetí práce nebylo možné odhadovat, 
zda zvoleným způsobem lze dojít k výsledku či nikoliv. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
 

Práce splňuje zadání pouze částečně. Kvůli zdlouhavému řešení technologických problémů nakonec vůbec nedošlo 
k aplikaci vytvořených vzorků při konstrukci senzorů elektrického proudu, jak bylo původně zamýšleno. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
 
Pan Ježek pracoval samostatně a prokázal zručnost a kreativní myšlení při řešení dílčích problémů, které se během výroby 
vzorků vyskytly. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je kolísající. Místy je teoretický úvod příliš obecný a s vlastní prací málo související. Naproti tomu je např. 
matematický model celkové permeability kvalitně zpracovaný, s odkazy na relevantní publikace z nedávné doby. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
 
Po typografické stránce není práce příliš kvalitní, je z ní na první pohled patrná časová tísteň, ve které vznikala. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
Zdroje jsou vybrané vhodně a v dostatečném množství. 

 

Další komentáře a hodnocení 
 
Podstatná část práce měla podobu fyzické vývojové činnosti a úprav existujících přístrojů. Z tohoto úsilí je pouze část 
převeditelná do textové podoby. Nejvíce času zabraly činnosti, které v textu nejsou. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Přestože je v práci zpracována pouze část zadání, je rozsah přijatelný k obhajobě. Už od počátku se jednalo o téma 
rizikové, s omezenou možností navazovat na již známé poznatky a s nejistým výsledkem. Pan Ježek se zhostil 
tématu s nadšením, tvořivým duchem a citem pro estetiku. Z důvodu nepříliš prozíravého plánování na straně 
studenta i vedoucího práce nakonec nedošlo k realizaci nejdůležitější části zadání, tj. ke stavbě senzoru 
s feromagnetickým jádrem. Nicméně už samotný technologický postup tisku magnetických kompozitů je natolik 
nosné téma, že práci je možno považovat za splněnou i bez následných aplikací. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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