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podpis oponenta práce

  Diplomant  splnil stanovené zadání a naplnil obsahové, jazykové a formální požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Práce je je rozčleněna do 4 logicky navazujících kapitol. Autor pracuje s literaturou a zdroji. Drobněší chyby spatřuji v 

občasných překlepech. Npř.: str.7 výraz „protometrie“,  str.13. 4.odst. „dolním kloub“, str.20 „svalová tkán“ chybí háček, 

str,37 opět „protometrie“, str. 47 proximálního okraj – chybí e.  Práci hodnotím jako zdařilou a v návaznosti na průběh 

obhajoby ji doporučuji ke kladnému hodnocení stupněm 1-2.. K obhajobě navrhuji následující otázky: 1)  Podle jakého 

technologického  postupu byla volena tvrdost silikonu. 2. Jaké jsou konkureční technologie.

Prohlašuji, že po prostudování celé práce jsem shledal, že v práci jsou odkazované zdroje řádně citovány anebo 

parafrázovány.

velmi dobře (DLE OBHAJOBY)


