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Zaměření a struktura práce 
Předložená práce je po stránce obsahové nadstandardní
obsahuje rozsáhlou experimentální a vý
pedagogický nýbrž o výzkum materiálových deformací
nebo nepřímo pro žáky dů
a nekvalitním tiskem. 
 
Úroveň samostatnosti a reflexe
Práce nepředstavuje unikátní 
a amatérsky realizovatelné. Ref
vyvozuje závěry a navrhuje nebo ov

Využitelnost v praxi 
Práce byla vytvořena na společ
zůstává na KMT.  
 
Práce s prameny 
Práce s prameny je dostatečná vzhledem k
minimum zahraničních. 
    
Jazyková a formální úroveň 
Jazyková úroveň práce je standardní
chyby. Chyb typografických je minimum (str. 56 dole, p
Práce je na dobré grafické úrovni, což je vzhledem k
 
Připomínky nebo otázky k dopln
Kapitola využití ve školství by m
o využití vojenském. Nelze souhlasit že 
3D tisku...“ u žáků prvního stupn
mezioborové propojení? 
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení
Cíle kladené zadáním práce byly 
v rámci mezinárodní vědecké konference Olympiáda techniky Plze
sumarizovány ve sborníku z
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem 
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