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Komentáře k bakalářské práci:
Bakalářská práce Patrika Lukáše se zabývá zkrácením procesu bezkontaktního skenování u tvarově
komplikovaných dílců.
Téma práce je velmi aktuální, neboť problematika bezkontaktního skenování je v současné době
v praxi hodně diskutované téma.
Celá práce je napsána na dobré úrovni, nicméně výtku mám k přístupu studenta, který na práci začal
pracovat až po mých urgencích a upozorněních a z toho důvodu na finální doladění práce neměl tolik
času, kolik by bylo v tomto případě potřeba.
Práce byla zkontrolována na plagiátorství systémem Theses. Výsledek kontroly je takový, že práce
není plagiát.
Bakalářská práce Patrika Lukáše splňuje veškeré požadavky, které jsou na ni kladeny, a proto ji
doporučuji k obhajobě a hodnotím C - dobře.
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