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Komentáře k diplomové práci:
Na str.20 v obr.7 nejednoznačnost terminologie (keyhole)
Na str.21 v obr.8 nejednoznačnost terminologie Q-switch laser
Teoretická část se mi jeví jako značně rozptýlená, teorie laserů, plasty, metrologie, jakost
povrchů.
V tab.3 na str 45 je uveden chybný údaj. DxHxV 50x50x50 neodpovídá našemu scaneru.
Správně patří 100x50x50 mm
Není mi jasné, proč diplomant popisuje v tab.5 typy snímačů, když využívá pouze jeden
(CLA o rozsahu 1mm)
Barevné obrázky nejsou dobře čitelné
V pasáži 9.1.2 hovoří diplomant o průměrech, rozptylech pod. Ve skutečnosti jsou to odhady
těchto hodnot.
U celé řady pasáží např. 9.4 je uveden pouze graf a obrázek. Zde chybí podrobnější
vysvětlení a především čeho bylo měřením dosaženo.

Otázky oponenta diplomové práce:
1.Jaké je rozdělení pravděpodobnosti výkonového spektra kontinuálního laseru? Vysvětlete a
nakreslete schema.
2. Vysvětlete princip určení Rmr faktoru.

V Zlíně dne 22.05.2014

podpis oponenta diplomové práce
Posudek oponenta diplomové práce
Verze 20110510

Strana 2/2

