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Cíl práce a jeho naplnění
Předložená bakalářská práce splňuje zadání v plném rozsahu.
Obsahové zpracování a přístup k řešení
Zvolené téma práce je velmi aktuální a to jak z pohledu technologie 3D tisku, tak i aktivní
termografie. Současný stav problematiky autor zpracoval na deseti stranách s využitím 30
odkazů a dává přehled jak technologií 3D tisku tak metod aktivní termografie. Zvolený
postup řešení je experimentální s využitím připravených vzorků s definovanými defekty, s
využitím několika různých metod termografického vyhodnocení a s podrobnou analýzou
vlivu parametrů defektů (velikost a hloubka) i porovnáním použitých metod. Práce je
členěná do pěti kapitol v obvyklé struktuře úvod, současný stav, experimenty, výsledky,
závěry. Dosaženým výsledkem jsou konkrétní informace o tom, že aktivní termografie je
použitelná, které vyhodnocovací metody jsou vhodnější a jaké defekty jsou detekovatelné.
Práce je takovou první sondou do problematiky, nastiňuje možnosti praktického využití a
současně i oblasti, kterým je potřeba věnovat pozornost v dalším výzkumu.
Formální náležitosti práce a úprava
Po formální stránce je práce přehledná, s dobrou grafickou úpravou, texty jsou
srozumitelné, terminologicky v pořádku. Mám pouze dvě drobné poznámky pro budoucí
práce. Uvést cíle jako samostatnou kapitolu v návaznosti na přehled současného stavu, teď
cíle v práci trochu skryty. U dlouhých odstavců se více zamyslet nad obsahem sdělení
čtenáři, rozdělit do dílčích myšlenek (odstavců) a uvést v logickém sledu (nekřeskakovat).
Slovní hodnocení bakalářské práce
Celkově hodnotím předloženou práci jako kvalitní, odpovídající požadavkům na bakalářskou
práci a navrhuji klasifikovat výborně. Otázky uvádím na přiloženém listu.
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1) Jak byly defekty technologicky vytvořeny? U kulových pórů nepůsobil laser v místě defektu vůbec
a materiál v podobě prášku zůstal uzavřen uvnitř? Jak bylo postupováno při vytvoření defektů
typu shluk pórů a jaký je jejich třetí rozměr?
2) Jak je definována hloubka defektu? Je to nejmenší hloubka od povrchu, tj. kde začíná defekt?
Nebylo by vhodnější (zejména u defektů typu kulových pórů) uvádět hodnotu hloubky
středu/těžiště defektu?
3) K obr. 15. Pro vyhodnocení je uvažována prostorová oblast vzorku určité velikosti a uvažuje se
průměrná hodnota. Jaký je vliv velikosti této velikosti, protože hodnota uvnitř není homogenní
mnohdy s výrazným maximem? Nebylo by vhodnější uvažovat maximální hodnotu?
4) K obr. 23. Neplatí, že čím blíže k povrchu, tím jsou detekovatelné menší vady? Jinými slovy velký
defekt u povrchu nebudu schopen zjistit?
5) Na str.33. Proč byla zvolena funkce z v právě takovém tvaru? A když byl zjištěn velký rozptyl a
malá korelace, neuvažovaly se jiné závislosti? Nepomohla by jinak uvažovaná hloubka defektu (viz
otázka 2)?

